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АНОТАЦІЯ 

Рудь В. С. Трипільська культура півдня лісостепової зони у межиріччі 

Південного Бугу та Дністра (етапи ВІІ – СІ). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.04 «Археологія». – Інститут 

археології НАН України, Київ, 2018. 

 

Культурний комплекс Кукутень-Трипілля презентує одну з 

наймасштабніших спільнот давніх хліборобів Південно-Східної Європи. 

Детальне та всебічне дослідження його структури, яка на сьогоднішній день 

нараховує кілька десятків локально-хронологічних груп та типів пам’яток, є 

актуальним завданням, важливим для реконструкції історичних процесів. У 

межиріччі Дністра та Південного Бугу на етапах Трипілля ВІІ та СІ (кін. V – 

пер. пол. IV тис. до н. е.) представлені раковецька, петренська, та чечельницька 

групи. Чечельницька група була основною у регіоні. 

У роботі здійснено детальний розгляд історії вивчення пам’яток регіону. 

Виділено три історіографічні періоди. Перший період – кін. ХІХ ст. – поч. 40-х 

рр. ХХ ст. Другий – кін. 40-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Третій – новітні 

дослідження останніх років. Під час першого періоду дослідниками виконано 

емпіричні завдання зі збору, опису та часткової класифікації матеріалу. Під час 

другого історіографічного періоду, паралельно з польовими дослідженнями, 

тривав процес осмислення та інтерпретації накопиченого матеріалу. 

Найбільшим здобутком є усвідомлення локальної ідентичності низки ключових 

поселень регіону та виокремлення їх у локальну групу. Важливою 

характеристикою вивчень у цей період, а особливо третього періоду, є часткове 

залучення методів природничих наук для детальної характеристики та 

реконструкцій побуту й господарської діяльності населення. Серед них – 

палеоботаніка та археозоологія, петрографічний та спектральний аналізи, 

геомагнітна зйомка. 
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Подано географічну характеристику регіону та визначено особливості 

топографічного розміщення поселень в залежності від природних умов. 

З’ясовано, що найчастіше трипільські поселення басейну Південного Бугу 

займали плато та їхні краї, а також пологі схили плато або ж вузьких 

вододільних хребтів. Поселення поблизу лівого берега р. Дністер локалізовані 

на високих мисах та останцях, обмежених крутими схилами. Унікальними є 

розташування великих поселень, адже вони на своїй площі поєднують кілька 

видів ландшафтів: річкові долини, схили з різною крутизною поверхні та 

рівнинні плато. Крім того, поселення зазвичай тяжіють до південних частин 

схилів. 

Створено базу даних трипільських поселень досліджуваного регіону з 

використанням геоінформаційних додатків, яка налічує 228 одиниць. У 

хронологічних межах нашої роботи знаходяться 103 поселення. За площами їх 

поділено на чотири групи: 1. малі – до 9,8 га; 2. середні – 10,5-20,5 га; 3. великі 

– 31,4-58,5 га; 4. гіганти – понад 100 га. Прослідковано побутування трьох 

перших груп на обох етапах. На етапі ВІІ переважають пам’ятки 1-ої групи. На 

етапі СІ площа поселень зростає (група 3), з’являється пам’ятка, зарахована до 

4-ої групи – це Білий Камінь, найбільше з відомих у культурному комплексі 

Кукутень-Трипілля на захід від Південного Бугу.  

Сучасні плани пам’яток, отримані методом геомагнітної зйомки, 

дозволили детально охарактеризувати планувальну структуру поселень. 

Поселення Тростянчик (3 га) етапу ВІІ сплановане згідно з архаїчною схемою, 

де на підтрикутному мисі споруди розміщені довгими чи короткими лінійними 

вулицями. Аномалії ям розміщені безсистемно. З напільного боку селище має 

сліди укріплень. Поселення Війтівка (50 га) етапу СІ сплановане двома овалами 

та радіальними вулицями, а більшість ям розміщені у торцях будівель. Подібне 

планування поселень добре відоме, починаючи з етапу ВІІ на поселеннях Буго-

Дніпровського межиріччя. На обох поселеннях виявлено аномалії мегаспоруд 

та аномалій горнів, тобто існували як громадські споруди, так і виробничі 

об’єкти.  
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Подано характеристику особливостей будівництва наземних споруд. 

Детально розглянуто їхню конструкцію, інтер’єр та екстер’єр. Підтримуємо 

думки попередників про деструктивну функцію вогню в утворенні 

трипільських площадок. Двома головними будівельними матеріалами були 

дерево та глина. Більшість досліджених будівель – двоповерхові, іноді вони 

мали перегородку на рівні першого чи другого поверхів. Міжповерхове 

перекриття споруджували з колотого кругляку та широких плах, а поверхню 

замащували товстим шаром глини. Каркасом для стін виступали колоди та 

тонкі переплетені прутики. Стіни неодноразово ремонтувалися підмазками та 

були пофарбовані червоною, з відтінками, фарбою. Для зведення стін та 

перекриттів використовували глину з значною рослинною домішкою, це були 

результати обмолоту зерна. Натомість для спорудження об’єктів інтер’єру 

використовували зазвичай глину з домішкою піску. Деталями інтер’єру є печі з 

припічками, корита й різноманітні вимостки.  

Розглянуто форми, заповнення та призначення заглиблених об’єктів. 

Фіксуємо за формою лійчасті, глибокі ями, де діаметр вершини перевищує 

діаметр придонної частини практично вдвічі та вузькі глибокі ями. Зважаючи 

на форму заглиблень, виключаємо їх використання у якості заглиблених жител. 

Ями мали поліфункціональне призначення, їх могли використовувати як 

глинища, господарські та сміттєві ями.  

Розроблено детальну типологію речового комплексу. Вперше комплексно 

проаналізовано в цьому плані керамічні вироби, зокрема посуд. Виділено 

техніко-технологічні групи, детально розглянуто морфологію та орнаментику 

глиняних виробів, на основі чого побудовано відносну хронологію. За техніко-

технологічним принципом посуд поділено на дві групи. До І-ої групи 

зараховуємо кераміку, виготовлену з добре відмуленої глини, 

високотемпературного, окиснювального випалу з мальованим (підгрупа 1) та 

заглибленим орнаментом (підгрупа 2) або без орнаменту (підгрупа 3). До ІІ-ої 

техніко-технологічної групи зараховуємо кераміку, виготовлену з глини зі 
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значними домішками товчених черепашок та жорстви, яка має рельєфну 

орнаментацію (підгрупа 1) або ж не оздоблена (підгрупа 2). 

Посуд підгрупи І.1 етапу ВІІ представлено вісьмома типами. За формою 

це миски, кубки, амфори, кратери, покришки, грушоподібні, біконічні, 

біноклеподібні, а також мініатюрні посудини. На етапі СІ з’являються ще три 

типи посуду підгрупи І.1 – горщики, сфероконічний та кратероподібний посуд. 

Підгрупу І.2 на етапі ВІІ представлено трьома типами форм: покришки, 

грушоподібні та біноклеподібні посудини. На етапі СІ – останні дві. Підгрупу 

І.3 на етапі ВІІ представлено мисками, кубками, покришками та кратерами. На 

етапі ж СІ кратери зникають. Посуд групи ІІ на обох етапах має дві форми: 

горщик та миска, а також мініатюрні посудини. 

Охарактеризовано технологічні ознаки, морфологію та орнаментику 

керамічної пластики. Її поділено на чотири групи: 1 – антропоморфна, 2 – 

міксаморфна, 3 – зооморфна, 4 – інші вироби. Вироби перших трьох груп 

виготовлено методом скульптурної ліпки із того ж глиняного тіста, що й посуд 

І-ої технологічної групи. Групу антропоморфної пластики представлено двома 

підгрупами – жіночі та андрогіни, з переважанням першої. Чоловічих фігурок 

немає. Групу зооморфної пластики поділено на три підгрупи: рогаті, безрогі та 

птахи. Основу колекції складають перші два типи практично в однаковій 

кількості. Групу 4 представлено моделями транспортних засобів (сани) та 

житла, а також конусами та керамічною плиткою. 

Типологія наявних знарядь праці дозволила провести реконструкцію 

господарства. Для хліборобської галузі це палеоетноботанічні залишки та 

знахідки землеробських знарядь. Перший свідчить, що мешканці регіону 

вирощували щонайменше три сорти пшениці (Triticum dicoccon, Triticum 

monococcum, Triticum aestivum s. L.), два сорти ячменю (Hordeum vulgare var. 

Celeste, Hordeum vulgare), просо (Panicum miliaceum), горох (Pisum sativum), а 

також вику ервілію (Vicia ervilia (L.) Willd.). Знаряддя праці поділяємо на три 

види: для обробітку ґрунту (мотики), збору (вкладні серпів) та переробки 

урожаю (зернотерки та розтиральні камені). Систематизовано остеологічні 
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матеріали, які разом із зооморфною пластикою, посудом, графічними та 

об’ємними зображеннями тварин на посуді є джерелами для реконструкції 

тваринництва, мисливства та рибальства. Типологія крем’яних речей 

складається із 15 груп. Десять із них є виробами з вторинною обробкою, а інші 

– відходами виробництва. Знаряддя, виготовлені з інших порід каменю, 

поділено на десять груп. Невелику колекцію виробів із кістки та мушель Unio 

поділено на п’ять груп. Зібрано нечисленні відомості про керамічне 

виробництво та прядіння і ткацтво. 

Висвітлено особливості господарської діяльності тогочасного населення. 

Проведено реконструкцію основних галузей виробництва – харчового та 

нехарчового. В основі харчової галузі знаходиться відтворювальне 

господарство з хліборобством та тваринництвом. Допоміжними були 

мисливство та рибальство. Нехарчове виробництво забезпечувало 

функціонування виробництва продуктів харчування та побутові потреби 

населення. Висока продуктивність праці в сфері харчового виробництва 

забезпечила існування спеціалізації у нехарчовій сфері виробництва, зокрема у 

гончарстві, обробці кременю, можливо – металообробці. Наявність у регіоні 

різноманітної мінеральної сировини, зокрема кременю та різних видів каменю, 

сприяло налагодженню як місцевого виробництва певних знарядь, так і обміну 

виробами, а також сировиною. 

Розроблено відносну та абсолютну хронологію поселень регіону етапів 

ВІІ та СІ. На підставі наявних ізотопних дат та синхронізації із відповідно 

датованими поселеннями сусідніх регіонів, межі досліджуваного періоду 

встановлено між 4100-3500 рр. до н.е. Появу традицій етапу ВІІ фіксуємо на 

поселеннях раковецької групи, ранньої фази (Немирівське) та пізньої – типу 

Мерешовки-Четецує ІІІ (Буша, Тростянчик). Наступним хронологічним щаблем 

на етапі ВІІ у регіоні є почергові поселення Кринички та Гетьманівка І. Їх 

розцінюємо як початкові фази розвитку чечельницької групи. Хронологічна 

послідовність розвитку чечельницької групи на етапі СІ представлена таким 

чином: Черкасів Сад ІІ → Кирилівка → Чечельник-Ольгопіль-Стіна 1/4→ Білий 
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Камінь. Синхронно із фазою Чечельника в регіоні існують поселення 

петренської групи (Гандрабури, Саражинка).  

Найближчими сусідами на всьому проміжку існування чечельницької 

групи були небелівська, канівська, томашівська, петренська, шипинецька та 

середньобузька групи. Зважаючи на керамічний посуд, із цими племенами 

чечельницьке населення мало жваві прямі чи опосередковані контакти. На 

околицях групи визначено контактні зони з петренською та середньобузькою 

групами. Детальний аналіз інорідних посудин з поселення томашівської групи 

Майданецьке дало можливість розглянути процес включення до складу общини 

Майданецького вихідців із чечельницького племені. 

Палеодемографічні підрахунки показали, що чисельність населення в 

регіоні могла сягати кількох тисяч осіб. Припускаємо, що це пов’язано з 

племінною структурою. Внутрішня ієрархія поселень могла містити кланові 

пункти типу Тростянчика (населення 200-300 осіб), племінні центри типу 

Війтівки (1000-1400 осіб) і, можливо, міжплемінні центри типу Білого Каменя.  

Сходження з історичної арени чечельницьких племен наприкінці етапу СІ 

пов’язуємо з переселенням на фінальній фазі чечельницьких общин у 

середовище томашівської групи та фінальною асиміляцією й інтеграцією до 

складу косенівської групи. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

можливості їх використання під час написання узагальнювальних робіт з 

археології та давньої історії України й суміжних територій доби енеоліту, 

підготовки лекційних курсів для студентів вищих навчальних закладів; під час 

формування музейних експозицій та зводів пам’яток; пам’яткоохоронній роботі. 

Систематизована джерелознавча база дослідження є основою для розробки в 

майбутньому теоретичних підходів до розуміння та відтворення історичних 

процесів у середовищі хліборобських суспільств давньої Європи.  

Ключові слова: трипільська культура, етапи ВІІ та СІ, межиріччя 

Південного Бугу та Дністра, чечельницька група, поселення, кераміка, 

господарство, хронологія розвитку. 
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ABSTRACT 

Rud V. S. Trypillia Culture of South Forest-Steppe Zone in Southern Buh and 

Dnister Interfluve (BII – CI stages). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a candidate degree in historical sciences (Doctor of Philosophy) in 

specialty 07.00.04 “Archaeology”. – Institute of Archaeology of NASU, Kyiv, 2018. 

 

The Cucuteni-Trypillia Cultural Complex (СTСС) represents one of the largest 

ancient farmers’ communities in South-Eastern Europe. This complex includes 

numerous local-chronological groups. A detailed and comprehensive study of the 

CTCC structure is an important task in order to reconstruct the historical processes. 

In the Dnister – Southern Buh interfluve at BII and CI stages (the end of 5th - the first 

half of the 4th millennium BC) we have rakovets, petreny and chechelnyk groups. 

The main in the region was chechelnyk group. 

In the first part the detailed study of the research history of Tripillian sites of 

the region was examined. Three periods in research history were distinguished. The 

first period is the end of the 19th century – the beginning of 1940's. The second 

period is the end of 1940's – beginning of the 21st century. The third period includes 

research of the last years. During the first period the empirical tasks were done, such 

as collection, and description of the material. The second period in research included 

comprehension and interpretation of the accumulated material, in parallel with the 

field work.. The biggest advantage of this period was realizing the local identity and 

isolation of some key sites of the region that form separate local group. The partial 

involvement of methods of the natural sciences (paleobotany and archaeozoology, 

petrographic and spectral analysis, geomagnetic survey) to the studies is the 

significant feature of this period, especially of the last one. All these methods are 

important for the detailed characterization and reconstruction of everyday life and 

economic activity of the population.  

The geography of the region has been presented. Depending on the natural 

conditions, the features of the topographical arrangement of the settlements have 

been determined. It has been found that most of Trypillia sites in the basin of the 
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Southern Buh occupied the plateau and their edges, as well as the steep hills of the 

plateau or narrow dividing ridges. The settlements near the left bank of Dnister river 

are located on the high capes and buttes limited by steep slopes. The locations of 

large settlements are unique, because such settlements combine several types of 

landscapes in their area: river valleys, slopes with different steepness of the surface 

and plain plateau. Moreover, the settlements usually lean toward the southern parts of 

the slopes. 

Using the GIS applications, a database of Trypillia sites of the region has been 

created. It includes 228 units. There are 103 settlements that fit to the chronological 

frame of this study. The settlements are divided into four groups according to their 

size: 1. small - up to 9.8 ha; 2. medium - 10,5-20,5 ha; 3. large - 31,4-58,5 ha; 4. 

megasites - more than 100 ha. The existence of the first three groups at both stages is 

observed. At ВІІ stage the sites of the 1st group are dominant. At CI stage the area of 

the settlements is growing (group 3). There is a site that corresponds to the 4th group 

– Bilyi Kamin. It is the largest of all known settlements in the CTCC to the west of 

the Southern Buh. 

Modern plans of the sites, obtained by geomagnetic survey, allowed describing 

in detail the planning structure of the settlements. BII stage settlement Trostianchyk 

(3 ha) is planned according to the archaic scheme, where the structures are located in 

the long or short linear streets on the triangular cape. The anomalies of the pits are 

located unsystematically. From the outside the settlement has traces of ditches. CI 

stage settlement Viitivka (50 ha) is planned by two ovals and radial streets, and most 

of the pits are located behind the buildings. A similar planning of the settlements is 

well known starting from BII stage of the Buh-Dnipro interfluve. Anomalies of 

megastructures and anomalies of kilns were found in both settlements, that is, there 

were both public and production structures. 

The characteristics of the building of above-ground structures are given. Their 

constructions, interior and exterior are considered in detail. I join the hypothesis that 

function of the fire in the formation of Trypillian “ploshchadkas” was destructive. 

Wood and clay were the two basic building materials. Most of the investigated 
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buildings were hatwo-storey. Sometimes a dividing wall on the first or second floor 

could be observed. The intermediate ceiling was constructed of split logs, and the 

surface was lubricated with a thick layer of clay. The logs and thin bound twigs were 

as the carcass for the walls. The walls were repeatedly repaired with a thin layer of 

clay and painted red. Clay with a significant vegetable admixture was used for 

making walls and ceilings. Instead, clay with an admixture of sand was usually used 

for the construction of interior objects. Ovens, troughs and a variety of platforms 

were the details of the interior.  

Form, filling and purpose of pit objects were analyzed. According to the form, 

we recorded funnel-shaped, deep pits where the diameter of the top exceeds the 

diameter of the bottom part almost twice, and narrow deep pits. According to the 

shape of the pits I exclude their use as in-depth dwellings. The pits were 

multifunctional. They could be used as clay extraction, household and garbage pits. 

A detailed typology of the material complex was presented. For the first time, 

the ceramic ware, including pots, was analyzed in details. Technology, shape and 

ornamentation of the pottery have been examined in detail. Due to the results, the 

relative chronology was constructed. Pots were divided into two groups according to 

the technological principles. The 1st group includes the pottery, made of fine clay, 

high-temperature, oxidizing burning with painted surface (subgroup 1), deepened 

grooves ornament (subgroup 2) or without any ornamentation (subgroup 3). The 2nd 

group consists of pottery made of clay with significant admixture of shells and gruss, 

which has a relief ornamentation (subgroup 1) or without decoration (subgroup 2). 

Pots of subgroup I.1 of BII stage are represented by eight types (bowls, cups, 

amphoras, craters, lids, pear-shaped, biconical, binocular and miniature vessels). At 

CI stage there are three more types of pots of the subgroup I.1 - pots, spheroconical 

and crater vessels. Subgroup I.2 at ВІІ stage is represented by three types of forms: 

lids, pear-shaped and binocular vessels. At CI stage we have only the last two. Sub-

group І.3 at ВІІ stage is represented by bowls, cups, lids and craters. At CI stage 

craters disappeared. Vessels of group II at both stages have two forms: a pot and a 

bowl and miniature vessels. 
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Technological features, morphology and ornamentation of ceramic plastic art 

have been characterized. They were divided into four groups: 1 - anthropomorphic, 2 

- mixamorphic, 3 - zoomorphic, 4 - other products. The ware of the first three groups 

are made by the method of a sculptural clay modelling from the same clay dough, as 

vessels of the Ist technological group. The group of anthropomorphic plastic art is 

represented by two subgroups - women and androgyny, with the predominance of the 

first one. There are no male figures. The group of zoomorphic plastics is divided into 

three subgroups: horned, hornless and birds. The basis of the collection is represented 

by first two types almost in the same quantities. Group 4 is represented by models of 

sleighs and dwelling, as well as by cones and ceramic tiles. 

The typology of available tools allowed the reconstruction of the economy. For 

the grain economy, these are palaeoetnobotanic remains and finds of agricultural 

tools. Palaeoetnobotanic remains suggest that the inhabitants of the region grew 

Triticum dicoccon, Triticum monococcum, Triticum aestivum s. L., Hordeum vulgare 

var. Celeste, Hordeum vulgare, Panicum miliaceum, Pisum sativum, and Vicia ervilia 

(L.) Willd. was determined as well. Tools are divided into three types: for the 

cultivation of soil (hoes), harvesting (sickle) and processing of harvest (grindstones). 

Osteological materials have been systematized. Such materials together with 

zoomorphic plastics, pots, graphic images of animals on the vessels are sources for 

the reconstruction of animal husbandry, hunting and fishing. The typology of flint 

includes 15 groups. Ten of them are products of recycling, and other are the waste 

products. Tools that were made from other stone rocks are divided into ten groups. A 

small collection of bone and Unio shells is divided into five groups. A small amount 

of information about ceramic production, spinning and weaving has been collected. 

Special aspects of economic have been discussed. Reconstruction of food and 

non-food production was made. It was noticed that the food industry was based on a 

reproduction household with agriculture and animal economy. Hunting and fishing 

was as supporting economy. Non-food production made possible the functioning of 

food production and household needs of the population. The high productivity in the 

field of food production ensured the existence of specialization in the non-food 
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industry, particular in pottery, flint processing, and possibly metal processing. 

Existence of various mineral raw materials in the region, for instance flint and 

different types of stone, make possible the establishment of both local production of 

some tools and the exchange of products and raw materials.  

As the result of the work, relative and absolute chronology of the sites (BІІ and 

CI stages) of the region have been developed. Based on the available radiocarbon 

dates and synchronization with correspondingly dated settlements of neighbouring 

regions, the boundaries of the studied period were established between 4100 and 

3500 BC. The appearance of the traditions of BII stage is fixed on the settlements of 

rakovets group, the early phase (Nemyrivske) and the late - Mereshovka-Chetetsuie 

III type (Busha, Trostianchyk). The next chronological step at ВІІ stage is the 

consistent settlements Krynychky and Hetmanivka I. They are related to the initial 

phases of the chechelnyk group. The chronological order of the development of this 

group at CI stage is: Cherkasiv Sad II → Kyrylivka → Chechelnyk-Olhopil-Stina 1/4 

→ Bilyi Kamin. The settlements of petreny group (Handrabury, Sarazhynka) in the 

region are to Chechelnyk site. 

During the existence of chechelnyk group, nebelivka, kaniv, tomashivka, 

petreny, shypyntsi and seredniobuzka groups were the closest neighbors. According 

to the ceramic vessels, chechelnyk population had a direct or indirect contact with 

these tribes. The contact areas with petreny and seredniobuzka groups are defined on 

the outskirts of the group. A detailed analysis of alien vessels from the settlement of 

Maidanetske (tomashivka group) made possible to consider the process of including 

to Maidanetske community people from chechelnyk tribe. 

Paleodemographic calculations have showed that the population in the region 

could reach several thousand people, what can be carefully correlated with the tribal 

structure. The internal hierarchy of the settlements could include clan items such as 

Trostianchyk (population 200-300 people), tribal centers such as Viitivka (1000-1400 

people) and, probably, tribal centers of Bilyi Kamin type. 

At the end of CI stage segment of Chechelnyk tribes moved to the environment 

of tomashivka group. Probably later they were assimilated and integrated into 
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kosenivka group. 

The practical importance of the results of this work is the possibility to use it 

results in writing of general studies on archaeology, ancient history of Ukraine and 

cross-border region of Eneolithic period, preparation of the lecture courses for the 

students of historical departments of higher educational institutions; for the creation 

of museum exhibits. The systematic source data base of research is the basis for the 

development of theoretical approaches to understanding and reproduction of 

historical processes in the agricultural societies of ancient Europe. 

Keywords: Trypillia culture, BII and CI stages, Southern Buh and Dnister 

interfluve, chechelnyk group, settlement, ceramic, household, chronology. 
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ВУАК – Всеукраїнський Археологічний Комітет 

ЗТК – Західнотрипільська культура 

ИА АН УССР – Институт археологии Академии наук Украинской советской 

социалистической республики 

ІА НАНУ – Інститут археології Національної академії наук України 

ІІМК РАН – Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук 

КАУ – Університет ім. Крістіана Альбрехта у м. Кіль, Німеччина 

МРХ – Мала рогата худоба 

НА ІА НАНУ – Науковий архів Інституту археології Національної академії 

наук України 

НДЦ РАС – Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» 

НКО – Народний комісаріат освіти 

НМІУ – Національний музей історії України 

ОАМ АН УРСР – Одеський археологічний музей Академії наук Української 

Радянської Соціалістичної Республіки 

ПМР – Придністровська Молдавська Республіка 

СПАЕ – Східноподільська археологічна експедиція ІА НАНУ 

СТК – Східнотрипільська культура 

ТОКМ – Тульчинський окружний краєзнавчий музей 

УКЩ – Український кристалічний щит 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Культурний комплекс Кукутень-Трипілля презентує 

одну з наймасштабніших спільнот давніх хліборобів Південно-Східної Європи.  

Детальне та всебічне дослідження її структури, яка на сьогоднішній день має в 

своєму складі кілька десятків локально-хронологічних груп та типів пам’яток, є 

актуальним завданням, важливим для реконструкції історичних процесів. У 

межиріччі Дністра та Південного Бугу на етапах Трипілля ВІІ та СІ 

представлені раковецька, петренська, та чечельницька групи. Чечельницька 

група була основною у регіоні. 

Завдяки праці кількох поколінь дослідників виявлено і досліджено низку 

поселень чечельницької локально-хронологічної групи та запропоновано їх 

хронологічний розподіл. Водночас проблема комплексного розгляду історії 

трипільського населення у регіоні залишалася не вирішеною. Це пов’язано як із 

тим, що проведені археологічні роботи не були систематичними, так і з тим, що 

їх результати лише частково введені до наукового обігу. Зоставалися не 

вирішеними питання, пов’язані із систематизацією джерельної бази, відносною 

та абсолютною  хронологією, появою та походженням трипільських громад 

регіону на етапах ВІІ-СІ, освоєнням ними території, господарством, 

відносинами з іншими групами трипільського населення, їх історичною долею. 

Загальна картина поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля 

яскраво демонструє, що географічно регіон між Південним Бугом та Дністром 

знаходився у його центрі. Місцеве населення відігравало важливу роль у 

поширенні культурних традицій в обох напрямках. Упродовж двох тисяч років 

межиріччя Дністра та Південного Бугу було як транзитною, так і контактною 

зоною для трипільського населення різних локально-хронологічних груп, але 

водночас і територією проживання окремих груп. Актуальність дослідження 

зумовлена відсутністю системного аналізу археологічних джерел межиріччя 

Дністра та Південного Бугу на етапах Трипілля ВІІ та СІ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження 

змістовно пов’язане з колективними відомчими плановими темами відділу 



21 

археології доби енеоліту-бронзового віку Інституту археології НАН України 

«Матеріальна культура населення України в енеоліті – бронзовому віці», 

державний реєстраційний № 0112U00023 та «Культурогенез енеоліту - 

бронзової доби на теренах України», державний реєстраційний № 0116U006927. 

Мета роботи полягає у висвітленні питань історичного розвитку 

населення часів трипільської культури півдня лісостепової зони України в 

межиріччі Південного Бугу та Дністра. Досягненню зазначеної мети 

підпорядковано такі завдання:  

- здійснити детальний огляд історії вивчення пам’яток регіону, 

зокрема розглянути стан польових досліджень та проаналізувати висновки 

дослідників щодо отриманого археологічного матеріалу; 

- подати географічну характеристику регіону із висвітленням 

особливостей розміщення поселень, їхньої топографії, площі та планування; 

- охарактеризувати особливості будівництва та функціонування 

наземних споруд і заглиблених об’єктів; 

- розробити детальну типологію керамічного комплексу та 

схарактеризувати матеріальну культуру; 

- реконструювати на підставі археологічних джерел особливості 

господарської діяльності тогочасного населення; 

- встановити відносну та абсолютну хронологію пам’яток регіону та  

окреслити загальну картину його історичного розвитку на етапах Трипілля  ВІІ 

та СІ. 

Об’єктом дослідження є трипільські пам’ятки півдня лісостепової зони 

сучасної України в межиріччі Південного Бугу та Дністра.  

Предметом дослідження є історичний розвиток населення регіону в 

системі пам’яток культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 

Методологічною основою роботи є принцип історизму – вивчення явищ 

у їхньому розвитку та історичному контексті. Для виконання поставлених 

завдань під час написання дисертації застосовано описовий, хронологічний, 

порівняльний, стратиграфічний, планіграфічний, картографічний, типологічний 
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та статистичний методи. Також застосовано методи природничих наук  – 

геофізичні, металографічний та петрографічний аналізи, археоботанічні та 

археозоологічні дослідження, ізотопне датування. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше систематизовано та 

всебічно проаналізовано матеріали трипільських пам’яток південного регіону 

лісостепового межиріччя Дністра та Південного Бугу, здійснено їхню історичну 

інтерпретацію, подано модель господарсько-культурної адаптації населення 

регіону, показано специфіку та місце у системі трипільської культури; 

відтворено послідовність розселення і взаємовпливи стародавніх хліборобських 

громад у межиріччі Південного Бугу та Дністра на етапах ВІІ та СІ, окреслено 

загальну картину їхнього історичного розвитку. 

Географічними межами роботи є територія між двома великими ріками 

– Південним Бугом та Дністром, перший є північною та східною межею, а 

другий – південно-західною. Західний рубіж регіону  представлений руслом р. 

Русави та нижньою течією р. Мурафи – лівими притоками Дністра, а також 

руслом р. Шпиківки з правобережного басейну Південного Бугу. На південному 

сході обмежується нижньою течією р. Кодими, а також верхів’ями басейнів 

річок Чичиклія (басейн Південного Бугу), Ягорлик (басейн Дністра), Тилігул та 

Великий Куяльник. 

Хронологічні межі роботи визначено культурною специфікою відомих 

пам’яток регіону, зарахованих до етапів Трипілля ВІІ та СІ (за періодизацією 

Т.С. Пассек), які нині можуть бути датовані кінцем V – першою половиною 

IV тис. до н. е. 

Джерельну базу роботи складають матеріали особистих розкопок та 

розвідок автора в межиріччі Південного Бугу та Дністра; колекції з досліджень 

В. Б. Антоновича, С. С. Гамченка, М. Л. Макаревича, А. Л. Єсипенка, І. І. Зайця, 

Л. Ю. Поліщук, В. О. Косаківського, М. Ю. Відейка, що зберігаються у 

Наукових фондах Інституту археології НАН України, Національного музею 

історії України, Вінницького обласного краєзнавчого музею, а також інших 

музейних зібрань України. Крім того, до роботи залучені публікації матеріалів, 
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доступ до яких обмежений, раніше опубліковані аналітичні джерела та архівні 

матеріали, що зберігаються в Науковому архіві ІА НАНУ. Загалом у 

хронологічних та територіальних межах, визначених для цієї роботи, 

знаходяться 103 поселення трипільської культури. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

можливості їх використання під час написання узагальнювальних робіт з 

археології та давньої історії України й суміжних територій доби енеоліту, 

підготовці лекційних курсів для студентів історичних факультетів вищих 

навчальних закладів; під час формування музейних експозицій та зводів 

пам’яток. Систематизована джерелознавча база дослідження є основою для 

розробки в майбутньому теоретичних підходів до розуміння та відтворення 

історичних процесів у середовищі хліборобських суспільств давньої Європи. 

Складена база даних пам’яток трипільської культури досліджуваного регіону 

може бути використана для пам’яткоохоронної роботи. Історичні висновки та 

інші зібрані й систематизовані в цьому дослідженні відомості можуть бути 

використані під час написання праць, що стосуються як давньої історії регіону, 

так і території поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 

Особистий внесок здобувача. У спільній статті з Р. Улрау та О. Манігдою 

«Геомагнітна зйомка та географічне моделювання у вивченні поселення 

Тростянчик» автору належить характеристика та інтерпретація результатів 

досліджень. У спільних роботах із В. А. Косаківським, В. І. Корінним, 

О. В. Зайцевою та С. С. Федоровим автору належить систематизація наявних 

археологічних джерел. 

Апробація результатів досліджень відбулася під час доповідей автора на 

міжнародних наукових конференціях «С. М. Бібіков та первісна археологія» 

(Київ, 2008 р.); «Подільське традиційне ткацтво» (Вінниця, 2008 р.); «Одеські 

читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Одеса, 2009 р.); 

«Ранньоземлеробські культури Буго-Дніпровського межиріччя: проблеми 

дослідження» (Умань, 2009 р.); «Поділля в житті, діяльності і творчості Юхима 

Сіцінського та Володимира Січинського» (Кам'янець-Подільський, 2009 р.); 
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«Прадавні землероби Південно-Східної Європи (до 30-річчя дослідження 

поселення-гіганта Тальянки та 10-річчя співпраці з «Search Foundation» USA)» 

(Тальянки, 2011 р.); «Гордіївський курганний могильник, як 

загальноєвропейський культурний феномен» (Вінниця, 2001 р.); 

«Ранньоземлеробські культури Кавказу» (Баку, Азербайджан, 2011 р.); «10 років 

магістерській програмі з археології – археологічні студії» (Київ, 2011 р.); 

«Археологічні студії: здобутки та перспективи» (Київ, 2016 та 2017 р.). 

Під час підготовки дисертації основні її положення оприлюднені на 

засіданнях Відділу археології енеоліту-бронзової доби ІА НАНУ. Також 

здійснено дві презентації дослідницького проекту в Університеті ім. Адама 

Міцкевича (м. Познань, Польща, 2015 р.) та Університеті ім. Крістіана 

Альбрехта (м. Кіль, Німеччина, 2015 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 статей, частина із них у 

співавторстві. З них 7 – у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК 

України та 1 – у спеціалізованому науковому журналі закордоном. Здійснено 9 

додаткових публікацій апробаційного характеру в збірках та матеріалах 

конференцій, а також тези доповідей на конференціях. 

Обсяг та структура роботи. Відповідно до сформульованих завдань, 

структура роботи складається зі вступу, п’яти розділів та висновків (180 стор.). 

Додатки до дисертації розділено на два блоки: малюнки (86 стор.), таблиці 

(38 стор.). Список використаної літератури складається із 242 позицій. 

Архівних джерел – 43 позиції. Загальний обсяг рукопису дисертації становить 

357 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У розділі розглянуто питання історії досліджень та історіографія 

вивчення пам’яток трипільської культури у Дністро-Бузькому межиріччі, а саме 

розвідки та розкопки поселень, розробка схем відносної хронології, відтворення 

різних аспектів господарства населення регіону в часи трипільської культури. 

Крім того викладено методики дослідження, оскільки це є необхідним для 

розуміння підходів до вивчення та інтерпретацій, здійснених при роботі над 

рукописом.  

 

1.1. Історія досліджень 

Історію археологічних досліджень в цілому прийнято розглядати з 

поділом на окремі періоди. Ознакою вимежування останніх є настання якісних 

змін як у методиці польових робіт та підходів до опрацювання отриманих 

відомостей, так і наступних систематизації та розумінні матеріалів. Зазвичай 

дослідники виділяють чотири історіографічні періоди: 1. 70-ті рр. ХІХ ст. – 

поч. ХХ ст.; 2. 20-30-ті рр. ХХ ст.; 3. 40-60-ті рр. ХХ ст.; 4. 70-90-ті рр. ХХ ст. 

[НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 8-13; Бурдо 2003]. Дещо детальніша періодизація 

подана Н. Б. Бурдо [Бурдо 2005б]. З погляду сьогодення, четвертий період в 

дослідженні Трипілля тривав до початку 2000-х рр. А 2009 р. деякі дослідники 

називають роком початку нового етапу в дослідженні Трипілля [Chapman 

2014в]. Його пов’язують із застосуванням нової техніки у польових 

дослідженнях, здійснених на поселенні Небелівка [Чепмен 2010] в Буго-

Дніпровському межиріччі та низці пам’яток Пруто-Дністровського регіону 

[Rassmann 2016а]. Завдяки цьому за останні роки вдалося виявити низку 

невідомих раніше видів об’єктів, які у сукупності певною мірою змінюють наші 

уявлення про різні сторони життя та історії давнього суспільства. Відкрито та 

розкопано великі споруди суспільного призначення, горни для випалу кераміки, 

виявлено сліди оборонних споруд, різнотипові заглиблені об’єкти [детальніше 
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див.: Круц 2011; Бурдо 2012; Rassmann 2014а; 2014б; Chapman 2014а; 2014б; 

Burdo 2016]. 

Вивчення окремих регіонів поширення культури у більшості випадків не 

збігається із зазначеними вище історіографічними періодами, але перебіг їх 

здійснювався в руслі загальних тенденцій дослідження Трипілля. 

На нашу думку, історію дослідження пам’яток трипільської культури 

півдня лісостепової зони в межиріччі Дністра та Південного Бугу умовно 

можливо поділити на три хронологічні періоди. Початок першого припав на 

останнє десятиріччя ХІХ ст. та тривав до початку 40-х рр. ХХ ст. Другий бере 

свій відлік із кінця 40-х рр. і тривав до початку ХХІ ст. Третій розпочинаємо із 

новітніх досліджень останніх років. 

Дослідження пам’яток трипільської культури регіону зосереджувалися у 

трьох основних напрямках: польове вивчення конкретних поселень, розробка 

схем відносної хронології та відтворення різних аспектів господарства 

населення регіону в часи трипільської культури. 

 

1.1.1. Польові дослідження та формування джерельної бази. 

Відомості про історію досліджень походять з публікацій та архівних 

джерел. Перші документальні відомості про польові дослідження трипільських 

пам’яток регіону сягають 1891/1893 рр. і пов’язані з діяльністю родини 

Зборовських. Саме тоді батько – Ч. І. Зборовський – розпочав свої аматорські 

збори археологічного матеріалу. Пізніше його син – І. Ч. Зборовський – 

напише, що у 1893 р. батько, мешкаючи у с. Кринички, зібрав знайдені 

випадково в різних місцях цього населеного пункту матеріали невідомої на той 

час археологічної культури. Усі «черепки посуду, цілі маленькі горнятка, а 

також глиняні фігурки» Ч. І. Зборовський передав В. Б. Антоновичу. Останній, 

зацікавившись пам’яткою, протягом 1894-1896 рр. провів у Криничках 

розкопки [НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 168, арк. 1-2]. Однак М. Макаренко, 

проводячи дослідження походження двох статуеток із Криничок, пише, що 

артефакти трипільської культури у Криничках були зібрані І. Ч. Зборовським у 
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1891 р., а в наступному – передані В. Б. Антоновичу [Макаренко 1926, с. 166-

167]. У 1899 р. ці речі були представлені на виставці ХІ Археологічного З’їзду 

[Каталог выставки 1899, с. 144-145], а після смерті В. Б. Антоновича зберігачем 

колекції стала його дружина К. М. Антоновичева-Мельник. Саме з її дозволу і 

опубліковано частину речей М. Макаренком [Макаренко 1926, с. 166-167]. Нині 

частина колекції знаходиться у Національному музеї історії України. 

Варто зауважити, що вказані І. Ч. Зборовським роки розвідок та розкопок 

у Криничках, а саме 1893-1896 рр., збігаються з датою відкриття трипільської 

культури В. В. Хвойкою – 1893 р. [Колеснікова 2006, c. 14]. А дати подані 

М. Макаренком – 1891-1892 рр., дещо її випереджають. 

С. С. Гамченко спільно з І. Ч. Зборовським протягом 1909-1913 рр. 

провели масштабні розвідки [НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 168, арк. 1-2] в регіоні, 

під час яких виявлено низку поселень у межах колишнього Ольгопільського 

повіту, а саме: П’ятівка, Флорино, Морківські хутори, Велика й Мала Киріїївки, 

Лісниче, Михайлівка, Кедратівка, Поташня, Білий Камінь, Рогузька, Червона 

Корчма та Стратіївка. Розвідки на території Балтського повіту проведено на 

пам’ятках Кринички, Піщана, Пужайкове, Саврань, Сарожиночка (Новипіль), 

Крижанівка, Шляхова, Кам’яний Брод, Козацьке, Коритне, Абазівка, Гольма, 

Ракулове [Гамченко 1926, с. 31].  

Отже, загалом цими розвідками було обслідувано 25 пам’яток 

трипільської культури в регіоні, на двох із них проведено розкопки (Кринички, 

Коритне). Частково ці поселення були позначені на «Карті археологічних 

досліджень Богської археологічної експедиції Народного комісаріату освіти 

(НКО) 1930-1932 рр» [Козубовський 1933, табл. 1]. Окрім пам’яток згаданих 

вище, тут позначено ще й кілька нових (Шумилів, Соломія, Криве Озеро, 

Софіївка, Ананьїв) [Козубовський 1933, табл. 1]. 

Археологічні матеріали, зібрані С. С. Гамченком упродовж 1909-1913 рр., 

передано до Санкт-Петербургу у Імператорську археологічну комісію [НА ІА 

НАНУ, ф. ВУАК, 102, арк. 4]. Матеріали з Криничок частково зберігаються у 

Державному Ермітажі [Старкова 2012, с. 5]. 
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На цьому польові роботи на трипільських пам’ятках регіону 

припиняються до кінця 20-х рр. ХХ ст. і поновлюються завдяки роботі членів 

Всеукраїнського Археологічного Комітету С. С. Гамченка та М. Л. Макаревича 

у співпраці з директором Тульчинського окружного краєзнавчого музею 

І. Ч. Зборовським. Ними у серпні-вересні 1928 р. на кошти Тульчинської 

Окрінспектури Наросвіти [НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 117, арк. 2, 5, 6] були 

здійснені польові роботи на трипільському поселенні у Білому Камені. Тоді 

шляхом розвідок зафіксовано залишки понад 50 жител та розкопано шість 

«площадок», дві з яких розкрито фрагментарно [НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 

202/46]. 

Археологічна експедиція під керівництвом С. С. Гамченка, за участі 

нового члена – аспірантки О. Ф. Лагодовської, продовжила свою роботу і 

наступного – 1929 р. Дослідження проведено на пам’ятках біля сіл Марківка, 

Стіна та в ур. Скала біля с. Печера [НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 309/7, арк. 5]. У 

Стіні вивчення були зосереджені на розкопках одного житлового комплексу 

[НА ІА НАНУ, ф. 64, 1958/6, арк. 1] 

У «Коротких повідомленнях про археологічні досліди» за 1928-1929 рр. 

вказано, що здобуті з різних пунктів археологічні матеріали С. С. Гамченко 

після часткової обробки та інвентаризації передав до фондів ТОКМ [НА ІА 

НАНУ, ф. ВУАК, 202/16, арк. 4; НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 309/7, арк. 5]. Із 

інших архівних документів відомо, що ТОКМ у листопаді 1929 р. здійснив 

вимушений переїзд [НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 330, арк. 1]. У результаті «многие 

експонаты были расхищены, в том числе сильно пострадали експонаты 

Трипольской культуры археологических раскопок 1928-29 года, совершенных 

Академией наук на Тульчинщине», як зазначено у проханні ТОКМ до ВУАК 

стосовно недопущення повторного переїзду у січні 1930 р. [НА ІА НАНУ, 

ф. ВУАК, 330, арк. 2, 3].  

Однак, не зважаючи на подальші листи-клопотання ВУАКу [НА ІА 

НАНУ, ф. ВУАК, 330, арк. 4] до різноманітних відомчих органів, другий 

переїзд відбувся. На цей раз до тісного і непридатного не те, щоб для 
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експонування, а й для зберігання приміщення – «клюбу мисливців». Тут у 

співробітників музею не вистачало місця для нормального опрацювання 

матеріалів з Білого Каменя та Стіни. Тому в травні 1930 р. до ВУАКу надіслано 

лист із проханням не проводити чергові розкопки, бо більш нагальним 

завданням стало, на думку дирекції, детальне опрацювання уже наявних 

матеріалів, ніж пошук нових [НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 330, арк. 9]. Як наслідок, 

на сьогодні лише незначні колекції матеріалів із розкопок на Тульчинщині 

зберігаються у фондах Національного музею історії України в Києві. 

Паралельно з розкопками спільно з дослідниками із ВУАКу 

І. Ч. Зборовський проводив також і самостійні розвідки у межах колишньої 

Тульчинської округи. Серед трипільських пам’яток ним повторно обстежено 

поселення Стратіївка. Складено план розташування пам’ятки, що надає 

можливість точно її локалізувати [НА ІА НАНУ, ф. 3, 90, арк. 7-8]. 

Упродовж 30-х – 40-х рр. польові дослідження пам’яток трипільської 

культури регіону взагалі не проводилися. Відновлення цікавості археологів до 

них пов’язане з діяльністю Кодимо-Дністровської археологічної експедиції 

Одеського Державного Археологічного музею у 1949-1955 рр. Під 

керівництвом А. Л. Єсипенка, починаючи з 1949 р., розвідками відкрито низку 

трипільських пам’яток. 1950 р. розпочато розкопки на поселенні Кирилівка. У 

1955 р. тут проведено розкопки двох жител [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1955/21], за 

два роки (1957) досліджено залишки житла на поселенні Черкасів Сад І [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1980/130, арк. 2]. Паралельно з цим 1949 р. у регіоні працювала 

експедиція під керівництвом О. Ф. Лагодовської, було відкрито поселення біля 

с. Стримба [Патокова 1989, с. 80]. 

1950 р. М. Б. Рубін, керуючи студентами історичного факультету ВДПІ, а 

наступного року – спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм, провів 

розвідки пам’яток археології у межиріччі середньої течії Південного Бугу та 

Дністра. Виявлено три поселення трипільського часу (Кукавка, Григорівка та 

Буша) на лівобережному Подністров’ї, а також низку пам’яток (Мар’янівка 1, 2, 
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Білоусівка та Михайлівка-Колгоспне поле) на правобережному Побужжі [НА 

ІА НАНУ, ф. 64, 1950/23, арк. 1-3; НА ІА НАНУ, ф. 64, 1951/25, арк. 1-4]. 

З 50-х рр. ХХ ст. бере початок вивчення трипільських пам’яток уздовж 

лівого берега Дністра, у південній зоні досліджуваного регіону. Молдавська 

експедиція під керівництвом Т. С. Пассек 1952 р. провела розвідки в районі 

затоплення Дубосарського водосховища [Пассек 1949б, с. 26-29; Коваленко 

2006, с. 60]. Того ж року співробітники Інституту суспільних наук АН УРСР 

(нині Інститут українознавства АН України) під керівництвом А. П. Черниша 

виявили багатошарове поселення Рашків 6 [Коваленко 2006, с. 73]. 

Н.А. Кетрару 1958 р. відкрив пам’ятку Рашків 11 [Коваленко 2006, с. 78]. 

Пізніше розвідки в районі с. Рашків були продовжені В. І. Маркевичем (1969) 

[Коваленко 2006, с. 80] та В. А. Дергачовим (1971) [Коваленко 2006, с. 81]. 

В. І. Маркевич також відкрив низку поселень Трипілля в районі с. Хрустова. 

Стаціонарно досліджував поселення Хрустова 1, розкопав тут «житло-

напівземлянку» [Коваленко 2006, с. 9; 86-87]. Безпосередньо на березі 

р. Дністер І. Г. Хинку та В. Д. Андон 1984 р. відкрили укріплене поселення 

Грушка [Коваленко 2006, с. 28]. 

Першу суцільну розвідку археологічних об’єктів невеликого мікрорегіону 

на початку 50-х рр. ХХ ст. проведено Південно-Подільською експедицією під 

керівництвом М. І. Артамонова. Упродовж сезонів 1952-1953 рр. її учасники 

В. Д. Рибалова та Г. І. Смирнова пройшли по лівому берегу р. Дністер від 

р. Котлубаївки (с. Бронниця) до р. Олинек (с. Яруга), по берегах р. Мурафи, від 

її правої притоки р. Лозова (с. Вила-Ярузькі) до лівої притоки р. Бушанка 

(с. Буша), а також у нижній течії р. Котлубаївки від с. Шлишківці до її впадіння 

у р. Дністер. Цими розвідками лише частково зачеплено територію 

досліджуваного регіону – нижню течію р. Мурафи. Загалом експедицією 

виявлено 13 поселень трипільської культури, з них Дорошівка, Буша та Буша-

Підмета у басейні Мурафи [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1953/21]. 

1958-1959 рр. Трипільським загоном Середньобузької експедиції 

Інституту археології під керівництвом М. Л. Макаревича були відновлені 
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дослідження на трипільських поселеннях навколо с. Стіна. 1958 р. розкопано 

три «площадки» на території східного мису. У той час дослідники 

виокремлювали тут три різних поселення, за номерами 1, 4 та 5 (далі іменуємо 

це поселення Стіна 1/4), на яких було закладено три розкопи. Роботи на 

розкопі 1 обмежилися лише фіксацією залишків невеликого житла, адже 

культурний шар переважно зруйнований прокладеною тут дорогою. Житло №2 

досліджено лише частково. Повністю розкопано житло №3 [НА ІА НАНУ, 

ф. 64, 1958/6]. У наступному році розкопано ділянку між житлами. Паралельно 

зроблено розвідки навколо села, які виявили чотири поселення від етапу ВІ до 

етапу СІІ [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10]. 

На початку 70-х рр. ХХ ст. поновлено дослідження трипільської культури 

Одеським археологічним музеєм АН УРСР (ОАМ АН УРСР). 1971 р. 

розвідками Буго-Дністровського загону Причорноморської експедиції відкрито 

поселення Черкасів Сад ІІ [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 1]. 

Беззаперечно велику роль у дослідженні Трипілля регіону відіграли 

спільні археологічні експедиції ОАМ АН УРСР та Одеського державного 

університету ім. І. І. Мечникова (ОДУ), що працювали під керівництвом 

В. Н. Станко у 1972-1974 рр. [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1972/37б; НА ІА НАНУ, 

ф. 64, 1973-74/92]. У експедиціях в різні роки працювали наукові співробітники 

та студенти обох закладів. Серед них О. В. Гудкова, К. В. Зіньковський, 

С. П. Смолянінова, Н. Б. Бурдо, І. В. Сапожников, Л. Ю. Поліщук, Г. М. Тощев, 

В. Г. Кушнір та багато інших. Роботою експедиції започатковано практику 

проведення широкомасштабних розвідок у південній частині досліджуваного 

регіону. За три роки розвідками охоплено верхні басейни таких рік, як Рибниця, 

Білочі, Тростянец, Окна, Чичиклія, а також верхній та середній басейн р. 

Кодима та велику частину басейну р. Савранка на всій її протяжності. Тут 

обстежено 41 різночасове поселення трипільської культури, 33 з яких виявлено 

вперше. Згодом результати було коротко опубліковано керівником експедиції у 

співавторстві з Н. Б. Зіньковською [Станко 1976]. 
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Загалом необхідно відзначити, що значний інтерес до вивчення 

трипільської культури регіону зумовлений саме цими роботами, що стартували 

на початку 70-х рр. під керівництвом В. Н.  Станко. Саме в той час склалася 

когорта молодих археологів, які розпочали ґрунтовні дослідження трипільської 

проблематики в регіоні. Вже наприкінці 70-х рр. ці дослідники і самі очолюють 

експедиції, спочатку – розвідкові, а з часом розпочинають власні стаціонарні 

розкопки. 

З кінця 70-х рр. ХХ ст. Трипільський загін Причорноморської експедиції 

ОАМ АН УРСР продовжує роботу на півдні лісостепової зони лівобережжя 

р. Дністер. У 1979 р. загін, у складі якого співробітники музею 

К. В. Зіньковський та Л. Ю. Поліщук, очолюваний Н. Б. Зіньковською, 

проводить розкопки на кількох пам’ятках раннього та початку середнього 

Трипілля. Поряд з цим проводяться розвідки, під час яких відкрито нові 

пам’ятки наступних етапів розвитку культури [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1979/56]. 

Продовженням роботи загону Причорноморської експедиції стали 

розвідкові роботи Л. Ю. Поліщук, проведені у 1980 р. Їх головним завданням 

був повторний огляд та детальне документування саме поселень кінця 

середнього та початку пізнього етапів трипільської культури. Загалом 

обстежено вісім поселень, розташованих компактною групою навколо сіл 

Кирилівка та Слобідка, у верхніх басейнах річок Тростянець та Ягорлик 

[Полищук 1980/130].  

Влітку 1983 та 1984 р. Кодимським загоном Причорноморської 

експедиції ОАМ АН УРСР під керівництвом Л. Ю. Поліщук проведено 

розкопки поселення Черкасів Сад ІІ [Полищук 1983/86; Полищук 1984/132]. За 

два сезони робіт розкрито площу понад 270 м
2
. Повністю досліджено залишки 

трьох будівель, виявлено і край четвертої. Також розкопано п’ять заглиблених 

об’єктів, закладено траншею та кілька шурфів. 

Кодимський загін Причорноморської експедиції востаннє працював над 

дослідженням трипільських пам’яток південного регіону 1989-1991 рр. Під 

керівництвом С. П. Смолянінової зібрано матеріал на пошкодженому 
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будівельними роботами поселенні Івашково-Дякова хата. Проведено роботи 

також на пам’ятках Стримба-Попове поле та Івашків-сад [НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1989/219, арк. 21-24; Полищук 1999]. 

Паралельно з цим незначні розвідкові роботи провадилися і на півночі 

досліджуваного регіону. У 1970 р. співробітник ВОКМ Б. І. Лобай під час 

розвідок виявив поселення трипільської культури біля сіл Жабокричка та Луги. 

З другої половини 70-х і до початку 90-х рр. ХХ ст. учителями шкіл 

Г. М. Куцим та Б. Г. Віцою виявлено низку поселень трипільської культури у 

верхів’ях та середніх течіях річок Вільшанка, Марківка та Кам’янка (ліві 

притоки р. Дністер) [Віца 1992]. 

Наприкінці 70-х рр. житель смт Чечельник В. А. Косаківський відкрив 

одне поселення на території смт Чечельник, а інше – на околицях, в 

ур. Вишенька. Пізніше, у 1983 р., йому вдалося привернути увагу І. І. Зайця та 

К. К. Черниш до майже зруйнованої пам’ятки Чечельник [Заец 1985, с. 277]. У 

1990 р. експедицією під керівництвом І. І. Зайця та, в цей час вже співробітника 

Вінницького краєзнавчого музею, В. А. Косаківського проведено розкопки 

одного житла [Косаківський 1993а; 1993в; 2008, с. 93-95]. 

Крім того В. А. Косаківський повторно обстежив уже виявлені пам’ятки 

із метою отримання матеріалу, який би дав можливість визначити їх відносну 

хронологію. Так, 1987 року він оглянув місце розташування поселення Білий 

Камінь [Косаківський 2011б], а впродовж 2000-2003 рр. – поселення біля сіл 

Луги та Жабокричка. Під час останніх розвідок дослідником відкрито нове 

поселення Кривецьке на східній околиці с. Тартак [Косаківський 2008, с. 93-95]. 

Експедиції Інституту археології НАН України (ІА НАНУ) кілька разів 

долучалися до дослідження трипільської культури регіону. Майданецький загін 

Трипільської експедиції під загальним керівництвом М. М. Шмаглія 1986 р. 

працював у басейні р. Кодима. Увагу археологів привернули поселення значних 

розмірів, які хоч і відкриті раніше, але не були достатньо вивчені. За участю 

М. Ю. Відейка та Н. Б. Бурдо роботи проведені на трьох поселеннях 

Немирівське, Станіславка та Ухожани [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1986/2а, арк. 16-
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19]. Вони мали рятувальний характер – на двох перших пам’ятках частково 

досліджено по два житла та кілька ям, які були поруйновані господарськими 

роботами [Видейко 1994]. На поселенні Ухожани проведено збір підйомного 

матеріалу та уточнено площу його поширення.  

1988-89 рр. на поселені Тростянчик експедицією ІА НАНУ під 

керівництвом О. В. Цвек здійснено розкопки двох споруд [НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1987-1989/40б, арк. 32; Цвек 1990]. Обстеження цієї ж пам’ятки 1988 р. 

проводив також С. М. Рижов [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1988/4а, арк. 28].  

На противагу інтенсивному вивченню регіону, яке мало місце у 70-80-ті 

роки, 90-ті рр. минулого століття позначилися різким скороченням 

археологічних досліджень у регіоні. 

Так, співробітники ВОКМ час від часу долучалися до процесу 

дослідження різночасових археологічних пам’яток у міжріччі Південного Бугу 

та Дністра. 1993 р. В. Т. Загоруйко практично суцільною розвідкою обстежила 

земельні угіддя навколо с. Гарячківка (бл. 70 км
2
). Дослідниці вдалося виявити 

десять поселень трипільської культури етапів ВІ, ВІ-ІІ, ВІІ та СІ [НА ІА НАНУ, 

ф. 64, 1993/50; Загоруйко 1997; Лотоцька 1997]. Важливість цих робіт полягає у 

відображенні реальної густоти та поширення археологічних пам’яток, 

розташованих у стандартних для досліджуваної території топографічних 

умовах. 

За два роки, у 1995, знову ж таки експедицією ВОКМ обстежено незначні 

території на південному заході регіону – правобережний басейн середньої та 

нижньої течії р. Русава. Автором досліджень М. В. Потупчиком виявлено 

поселення Писарівка І [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1995/31, арк. 5-6; рис. 26, 28, 36]. 

Наступного 1996 р. Вінницькою археологічною експедицією ВОКМ 

(М. В. Потупчик, М. Є. Левада, М. Є. Потупчик, Б. І. Лобай) проведені розвідки 

за маршрутом прокладання газопроводу Бар-Піщанка. Обстежено чотири 

пам’ятки трипільської культури, дві із них знаходяться в межах досліджуваного 

регіону (Тернівка І, Жабокричка ІІ) [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1996/88; НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1996/21, арк. 7-21; рис. 5-20]. У зонах прокладання газопроводів 
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відбувалися роботи (1997 та 2000 рр.) також у південній частині регіону 

експедиціями під керівництвом О. М. Дзиговського. Матеріали трипільської 

культури виявлено розвідками на п’ятьох пунктах [Дзиговський 2003, с. 9; с. 

48-63]. 

Наступні дослідження пам’яток трипільської культури в регіоні мали 

місце 2005 р. С. М. Рижов та М. В. Потупчик розчистили залишки споруди 

трипільського часу на поселенні у с. Буша. Рештки будівлі законсервовано, а 

над розкопом зведено павільйон для музеєфікації цього об’єкту. Упродовж 

трьох років (2007-2009) розкопки на цьому поселенні проводила археологічна 

експедиція Вінницького державного педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського, керівники В. А. Косаківський та В. С. Рудь. Розкопано 

залишки однієї споруди та досліджено кілька ділянок культурного шару 

[Косаківський 2009а; 2009б; 2010а; 2010б].  

Нині відомо, що у межиріччі є поселення, площа яких становить до 

100 га. Навесні 2011 р. В. А. Косаківський та В. С. Рудь обстежили давно 

відоме поселення біля с. Білий Камінь. Встановлено, що воно є найбільшим 

серед відомих трипільських поселень усього Буго-Дністровського межиріччя 

[Косаківський 2011б]. Загалом, нову сторінку історії досліджень трипільської 

культури, яка пов’язана із відкриттям поселень-гігантів розпочато ще у 1971 р. 

[Відейко 2002, с. 6-9]. Уперше на проблему існування в Буго-Дністровському 

межиріччі великих поселень Трипілля звернули увагу М. М. Шмаглій та 

М. Ю. Відейко. Виявивши два великих поселення на р. Кодима площею до 40 

га, дослідники наголосили, що ці поселення раніші за часом, ніж відомі 

найбільші поселення у Буго-Дніпровському межиріччі. Також наголошено на 

важливості регіону, який розташований на шляху розселення общин із заходу 

на схід [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1986/2а, арк. 19].  

У південній частині регіону в наш час діє Подільсько-Причорноморська 

експедиція Одеського національного університету ім. І. Мєчнікова під 

керівництвом Д. В. Кіосака. Зокрема у 2011 р. нею проведено збір матеріалу на 

поселенні Гетьманівка І [Кіосак 2014]. 
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Необхідність проведення масштабних польових робіт у регіоні зумовило 

утворення Східноподільської археологічної експедиції (СПАЕ) ІА НАН 

України під керівництвом автора, за участі В. А. Косаківського та 

С. С. Федорова. За три роки досліджень, починаючи з 2014 р., експедицією з 

метою уточнення площі, топографічних умов, датування та стану збереження 

культурного шару проведено розвідкові роботи на 27 різночасових поселеннях 

трипільської культури регіону. Серед досліджених поселень десять є 

нововиявленими. Географія розвідок – від р. Русави на Заході до р. Кодими на 

Сході. На восьми пам’ятках (Ольгопіль, Вишенька, Кривецьке, Стратіївка, 

Гетьманівка І та ін.) культурний шар досліджено невеликими шурфами [Рудь 

2015в; 2015г; 2015д; 2015е; 2016а; 2016б; Корінний 2016].  

Польового сезону 2015 р. розкопано повністю три та частково один 

заглиблений об’єкт на поселені Тростянчик [Рудь 2016а]. На початку травня 

2016 р. спільною діяльністю СПАЕ та експедиції Університету ім. Крістіана 

Альбрехта у м. Кіль, Німеччина (керівник Р. Улрау) здійснено геомагнітну 

зйомку поселення Тростянчик, а також розпочато створення магнітного плану 

для поселення Війтівка. На останньому відзнято 10 га із близько 50 га площі 

пам’ятки [Рудь 2016в]. 

Уздовж лівого берега р. Дністер (адміністративно території невизнаної 

Придністровської Молдавської Республіки) в останні десятиріччя провадять 

дослідження співробітники Науково-дослідної лабораторії «Археологія» 

(керівник Н. П. Тельнов) Придністровського державного університету. 

Протягом 2004-2006 рр. для створення зводу пам’яток археології ними 

проведено інвентаризацію наявних пам’яток археології, в тому числі 

трипільських (Хрустова 1 та 3, Катеринівка, Рашків 11, 12, 13). Також виявлено 

низку нових (Подойма 9, Рашків 15 та 16) [Коваленко 2006]. У 2002 р. 

співробітниками лабораторії та С.Д. Бодяном (Національний музей археології 

та історії Молдови) проведено розкопки поселення Рашків 11 [Коваленко 2006, 

с. 10]. Експедицією обстежено й інші трипільські поселення мікрорегіону 

(Рашків 12) [Коваленко 2006, с. 80]. 
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Під час детального вивчення історії польових досліджень пам’яток 

трипільської культури в регіоні автором паралельно розпочато проект з 

підготовки геоінформаційної системи. Вона мала на меті відобразити на карті 

усі пам’ятки Трипілля із якомога детальнішою географічною прив’язкою. У 

роботі використано програмне забезпечення SAS.Planet та QGIS. При 

відсутності карт-схем або ж детального текстового опису пам’яток їх позначено 

у межах населеного пункту, до якого вони адміністративно належать. Під час 

підготовки бази даних було використано каталоги трипільських поселень 

підготовані в різні роки попередниками: Є. Й. Сіцінським [Сѣцинскій 1901], 

М. М. Шмаглієм, В. Г. Збеновичем та В. О. Круцом [Археологічні 

пам’ятки… 1966, с. 41-47], С. О. Гусєвим [Гусєв 1995, с. 44; рис. 1], І. І. Зайцем 

[Заєць 2001, с. 10-12; рис. 3], М. В. Квітницьким [Квітницький 2004; Відейко 

2004в], Н. М. Майданюк [Майданюк 2008], а також колективом авторів в 

рамках створення «Зводу пам’яток історії та культури…» [Пам’ятки історії… 

2011, с. 72-141]. 

Підготована нами геоінформаційна система на сьогодні відображає 228 

географічно прив’язаних пам’яток Трипілля півдня лісостепової зони 

межиріччя Дністра та Південного Бугу [Рудь 2015б]. За етапами вони 

розподілені наступним чином: етап А – 16 поселень; етап ВІ – 5 поселень; етап 

ВІ-ВІІ – 20 поселень; ВІІ – 38 поселень; етап ВІІ-СІ – 32 поселення; етап СІ – 33 

поселення; етап СІІ – 13 поселень. Ще для 69 поселень Трипілля в 

досліджуваному регіоні етап не визначено в силу недостатньої кількості 

матеріалів. У хронологічних межах нашої роботи знаходиться 103 поселення, 

які разом становлять 45,2% від усіх відомих на сьогодні пам’яток. 

Отже, в результаті проведених робіт археологами сформовано значну 

джерельну базу, у якій представлено матеріали із більш ніж двохсот поселень 

регіону, які задіяні при написані роботи. При цьому широко використано 

архівні джерела з різних установ та зібрання ряду музеїв і Наукових фондів 

Інституту археології НАН України, а також матеріали, отримані автором в 

процесі польових досліджень.  
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1.1.2. Проблеми локально-хронологічного розподілу пам’яток. 

Важливим аспектом вивчення трипільських поселень досліджуваного 

регіону є визначення їх приналежності до локальних груп, а також відносної 

хронології. Відзначимо, що на початку досліджень в регіоні, проведених 

В. Б. Антоновичем, усвідомлення належності знайдених ним матеріалів до 

певної культури ще не існувало. Власне, поняття «трипільська культура» 

набуло поширення після 1899 р., по виголошенню доповіді В. В. Хвойкою на 

засіданні ХІ Археологічного з’їзду в Києві. Тоді була запропонована 

періодизаційна схема поділу на культуру «А» та «В», побудована переважно на 

співставленні керамічних знахідок. Дослідник писав, що виготовлення посуду 

культури «В» «принадлежитъ к весьма отдаленному времени», тобто вона, на 

його думку, мала бути давнішою за культуру «А» [Хвойко 1899, с. 804].  

У 1935 р. вийшла друком монографія Т. С. Пассек «La ceramique 

Tripolienne» [Passek 1935]. Тут дослідниця на основі власних стратиграфічних 

спостережень типології та орнаментації посуду розробляє нову періодизаційну 

схему трипільських пам’яток, якою користуються і дотепер [Відейко 2004б, 

с. 62]. У 30-ті роки, М. Л. Макаревич, опрацьовуючи матеріали з розкопок 

1928 р. на поселенні Білий Камінь, зараховував цю пам’ятку до культури «В». 

Стаття видана 1940 р., проте її автор так і не скористався новою періодизацією 

Т. С. Пассек.  

Таким чином вперше хронологічну належність поселень регіону до етапів 

Трипілля за прийнятою і нині схемою подано Т. С. Пассек. До етапу ВІІ 

зараховано Кринички та Коритне, а Білий Камінь – до СІ [Пассек 1949, с. 13; 

рис. 1; с. 108]. Вже у 1958 р. щойно досліджене поселення Стіна 4 

М. Л. Макаревич включив до петренського типу трипільської культури, 

наголошуючи на існуванні своєрідних особливостей як у архітектурі, так і 

керамічному матеріалі [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1958/6, арк. 14].  

Питання про існування між Південним Бугом та Дністром на півдні 

лісостепової зони окремої групи пам’яток вперше підняте Л. Ю. Поліщук у 

1980 р. Ознайомившись до того часу із накопиченим матеріалом пам’яток ВІІ і 
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СІ регіону та порівнявши їх із матеріалами поселень правобережжя Дністра та 

Лівобережжя Південного Бугу, дослідниця зробила висновок про їх локальну 

специфіку. На її думку, це прослідковується насамперед за керамікою, яка в той 

самий час має і схожі елементи з посудом поселень сусідніх регіонів [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1980/130, арк. 6-7]. Ці твердження ґрунтувалися передусім на 

масових матеріалах з розкопок Кирилівки, а також виявлених розвідками 

пам’яток у навколишньому мікрорегіоні (Кирилівка-Джерело, Черкасів Сад І та 

ІІ, Кирилівка-Поле). Пізніше Л. Ю. Поліщук зробила впевнений висновок про 

існування на цій території локальної групи пам’яток кінця середнього – початку 

пізнього Трипілля. Її формування дослідниця пов’язувала із впливами з боку 

володимирівських племен [Патокова 1989, с. 30, 49]. Остання теза пізніше була 

підтримана та розвинена Т. М. Ткачуком [Ткачук 2005а, с. 25]. 

Практично у той самий час, після ознайомлення фахівців із керамічними 

матеріалами в основному з поселення Чечельник [Косаківський 1988; 1989а; 

1989б; 1990; 1993б], знову постало питання про їх відмінність від кераміки 

відомих на той час локальних груп. В. А. Косаківський наголошував на 

подібності керамічних комплексів Чечельника, Білого Каменя, Вишеньки, 

Черкасового Саду ІІ та Кирилівки. 

По тому різні дослідники починають говорити про окрему чечельницьку 

локально-хронологічну групу пам’яток трипільської культури в межиріччі 

Південного Бугу та Дністра. Вперше ці думки висловлені у працях 

С. М. Рижова. Наприкінці 80-х років ХХ ст. цей дослідник вважав, що 

чечельницька група сформувалася внаслідок просування груп населення пізньої 

фази томашівської групи у південно-західному напрямку. Тобто нове 

етнокультурне утворення – чечельницька група – успадкувало традиції саме 

томашівських племен [Рижов 1987, с. 13]. 

Згодом, підтримавши тезу В. А. Косаківського про подібність матеріалів 

Чечельника із Черкасовим Садом ІІ, Т. Г. Мовша наголосила, що географічний 

регіон цих двох пам’яток був контактною зоною томашівських та петренських 

племен. Таким чином вона піддала критиці твердження С. М. Рижова, 
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вказавши, що пам’ятка Чечельник не є спадкоємницею томашівських традицій, 

оскільки має більше рис, притаманних петренській групі та існувала раніше 

епонімної пам’ятки – Томашівки [Мовша 1990, с. 170-171]. Цю ж точку зору 

Т. Г. Мовша повторювала і у пізніших своїх роботах [Мовша 1993, с. 40-42]. 

Таким чином серед дослідників остаточно утвердилося уявлення про 

чечельницьку локальну групу. Тому виявлені у 1984-1989 рр. на поселенні 

Майданецьке (відноситься до томашівської групи, територія Черкаської 

області) керамічні імпорти було ідентифіковано, як належні до чечельницької 

групи [Шмаглий 1990б, с. 92]. 

1993 р. у Вінниці вийшла друком збірка наукових праць під назвою 

«Подільська старовина». Окрім інших, вона містила статті С. М. Рижова та 

В. А. Косаківського. Останній, публікуючи матеріали розкопок Чечельника, у 

висновках пише про існування окремої чечельницької групи пам’яток. 

Дослідник включив до її складу відомі на той час поселення Чечельник, Білий 

Камінь, Вишенька та кілька поселень із басейну р. Кодима. Поряд з цим 

В. А. Косаківський намагався прослідкувати зв’язки населення чечельницької 

групи із сусідніми регіонами, зазначаючи про знахідки окремих керамічних 

виробів типу Чечельника в «матеріалах пам’яток другої фази розвитку 

томашівсько-сушківської групи в межиріччі Південного Бугу та Дніпра» 

[Косаківський 1993а, с. 108].  

Далі за В. А. Косаківського пішов у своїх наукових розробках 

С. М. Рижов. Період існування групи дослідник поділив на дві стадії розвитку. 

Важливо, що С. М. Рижов визначив чечельницьку та томашівську групи як 

синхронні, зазначаючи про значні впливи останньої на першу. Особливо це, на 

його думку, прослідковується на пізньочечельницьких пам’ятках (Білий Камінь, 

Кирилівка) [Рижов 1993а, с. 92]. 

І, нарешті, найбільше опрацьована відносна хронологія групи містилася у 

дисертаційному дослідженні С. М. Рижова (1999 р.). Розробляючи питання 

локально-хронологічного розподілу трипільських пам’яток Буго-Дніпровського 

межиріччя на основі їх керамічних комплексів, він не оминув увагою сусіднє 
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Правобережне Побужжя. Була запропонована поглиблена розробка 

хронологічної послідовності існування пам’яток групи. Відповідно до цього 

Черкасів Сад ІІ зіставлений з поселеннями ранньої фази томашівської групи, 

Чечельник – із другою та третьою, а Білий Камінь – із четвертою, останньою, 

фазою розвитку цієї групи. Процес її формування С. М. Рижов синхронізував із 

часом утворення небелівської групи, на основі якої пізніше утворилася 

томашівська. Також він не відмовився від висловленої раніше гіпотези про рух 

пізніх «томашівців» на захід. Наслідком цього процесу, на його думку, стала 

поява синкретичних поселень Побужжя – таких, як Рахни Собові та Стіна 4 

[Рижов 1999, с. 11-14]. 

Хронологічна послідовність існування пам’яток групи була 

запропонована дослідником у наступному порядку: Кринички (як локальна 

підоснова) – Черкасів Сад ІІ – Чечельник – Кирилівка – Білий Камінь [НА ІА 

НАНУ, ф. 12, 789, с. 145]. Висловлено також думку про те, що проіснувавши 

трохи довше томашівських, чечельницькі громади були асимільовані 

переселенцями із Середнього Подністров’я – косенівською групою [Рижов 

1999, с. 11-14]. Цю ж схему С. М. Рижов виклав і у пізніших своїх роботах 

[Рижов 2007]. 

У публікаціях Т. М. Ткачука запропоноване інше бачення історії 

чечельницької групи. Науковець зазначив, що остання, можливо, сформувалася 

на основі традицій мерешовської та середньобузької груп і пройшла у своєму 

розвитку ІІІ фази. До І-ої він зараховує пам’ятку Немирів, до ІІ-ої – Чечельник 

та Черкасів Сад ІІ, до ІІІ-ої – Стіну ІV [Ткачук 2005в, s. 45]. Також дослідник 

зробив висновок про існування ІV-ї фази розвитку групи. Говорити про це дали 

можливість чечельницькі імпорти з поселення Майданецьке [Ткачук 2005в, 

s. 49]. 

Крім іншого, точаться дискусії стосовно культурної належності поселень 

біля с. Стіна. Огляд історії цих хронологічних зіставлень свого часу здійснено 

С. М. Рижовим [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 148]. Дослідник зараховував це 

поселення до другого ступеня середньої фази петренської групи, поряд із 
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пам’ятками Петрени, Главан І, ІІ, Бернашівка 2, Ходоровці, Каплівка [НА ІА 

НАНУ, ф. 12, 789, с. 135]. Дослідник визначив Стіну 1, 4 як поселення 

«еклектичного характеру» [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 154]. Пізніше на основі 

аналізу керамічного комплексу зі Стіни, Т. М. Ткачук та О. О. Якубенко 

прослідкували присутність трьох основних генетичних компонентів: 

петренського (14%), томашівського (18,2 %), чечельницького (32,9 %), а наявні 

також й інші впливи та імпорти. Відповідно, це дало підстави дослідникам 

обґрунтувати зарахування пам’ятки саме до чечельницької групи [Ткачук 2002-

2003, с. 272-273]. 

У одній із останніх публікацій ми розглядаємо поселення Гетьманівка І як 

одне із початкових ланок чечельницької локальної групи [Рудь 2015в, с. 44; 

2015г, с. 161]. 

Окрім чечельницької локальної групи на етапі СІ на півдні лісостепової 

зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра відомо пам’ятки петренської 

групи. Зокрема, до другого ступеня середньої фази С. М. Рижовим зараховано 

поселення Гандрабури та Саражинка, а до останньої фази – Рашків ХІ [Рижов 

2003]. 

До кола нашого дослідження входять також пам’ятки етапу – ВІІ. Нині 

найбільш ранніми у регіоні визначено поселення Немирівське та Станіславка. 

Вони презентують початок етапу ВІІ. За керамічними матеріалами ранішим є 

Немирівське, а пізніше існувало Станіславка, та, можливо, Ухожани [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1986/2а, арк. 16-19]. М. Ю. Відейком Немирівське зараховане до 

поселень типу Раковця [Відейко 2010, с. 14]. 

С. М. Рижов розглядав матеріали поселень Немирівського та Станіславки 

у якості свідчення просування раковецьких общин по правих притоках 

Південного Бугу у Буго-Дніпровське межиріччя. Дослідник зазначає: їх посуд 

хоча і має багато спільних рис із раковецьким, все ж за деякими елементами є 

дещо ранішим [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 132]. Далі С. М. Рижов згадав 

Станіславку у переліку пам’яток другої фази раковецької групи (тип 

Мерешовка-Четецує ІІІ) [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 133-134]. Т. М. Ткачук до 
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цього типу пам’яток зараховує як Станіславку, так і Немирівське [Ткачук 2007, 

с. 19]. 

Вище, у контексті огляду проблем хронології чечельницької групи, вже 

було згадане поселення Кринички. С. М. Рижов на підставі нечисленної 

колекції кераміки виділив окремий тип пам’яток [Рижов 1999, с. 11]. Згодом він 

синхронізував тип Кринички із ранньопетренськими поселеннями [Рижов 2003, 

с. 144].  

О. Г. Старкова співвіднесла це поселення із «трипільськими пам’ятками 

Південного Побужжя самого початку пізнього етапу СІ, як-от Черкасів Сад ІІ, 

Кирилівка, Дякова Хата, Івашково-сад» [Старкова 2012, с. 16]. У своїй 

дисертаційній роботі дослідниця зробила спробу відобразити загальну картину 

хронологічного розподілу поселень у регіоні на етапі ВІІ [Старкова 2010]. 

С. М. Рижов вказував, що поселення Кінецпіль помилково зараховане 

Т. Г. Мовшою до володимирівської групи. Адже там відсутній посуд із 

заглибленою орнаментацією. Натомість дослідник вказує на більшу подібність 

кераміки Кінецполя із пам’ятками типу Кринички [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, 

с. 132]. 

Ще однією із ключових пам’яток регіону є Тростянчик. О. В. Цвек 

віднесла його до середньо-бузького локального варіанту СТК, кінця етапу ВІІ, 

вказуючи на практично одночасовість з такими пам’ятками як Гарбузин, 

Гордашівка, Андріївка та Лікарево [Цвек 2006, с. 31-32, 74]. Т. М. Ткачук 

включив Тростянчик поряд з поселеннями Липчани, Студениця-Ланок, 

Волошкове, Бринзени 8, Мерешовка-Четецує ІІІ, Кукутень-Четецує до 2-ої фази 

мерешовської групи [Ткачук 2007, с. 33]. До другої фази, але раковецької групи 

віднесено Тростянчик С. М. Рижовим [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 133-134]. 

Таким чином, упродовж першого періоду досліджень археологами 

виконано емпіричні завдання зі збору, опису та часткової класифікації 

матеріалу, переважна більшість якого не дійшла до наших днів. Важливо, що 

під час другого історіографічного періоду паралельно із польовими 

дослідженнями тривав процес осмислення та інтерпретації накопиченого 
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матеріалу. Найбільшим здобутком цього періоду є усвідомлення локальної 

ідентичності низки ключових поселень регіону та виокремлення їх у локальну 

групу.  

 

1.1.3. Вивчення питань господарства та суспільної організації 

давнього населення регіону. 

Господарство місцевого населення трипільського часу частково було 

реконструйовано ще С. С. Гамченком та М. Л. Макаревичем на матеріалах з 

Білого Каменя. Однак дослідники зупинилися лише на стадії констатації факту 

про високий рівень розвитку скотарства, хліборобства, кремене- та 

каменеобробки, гончарства. Поряд із цим дослідниками було статистично 

підраховано усі знахідки із досліджених жител. Визначено сировину, що була 

використана для виготовлення знарядь праці. Цікаво, що подано лише 

типологію знарядь і не зроблено припущень щодо їх функціонального 

призначення. Класифікацію посуду здійснено за його морфологією. Також 

відбулося залучення до вивчення знахідок методів природничих наук, зокрема 

– археозоології. Численні остеологічні знахідки зіставлені із певними видами 

свійської та дикої фауни. Ці визначення здійснено С. С. Гамченком [Макаревич 

1940, с. 461, 467-469]. 

Опрацювання палеозоологічного матеріалу з розкопок Стіни 4 у 1958-

1959 р. здійснене В. І. Бібіковою [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1958/6, арк. 16; НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 30-31]. На основі наявних тут знахідок 

М. Л. Макаревич зазначив високий розвиток скотарства та припустив, що воно 

було головною галуззю господарства [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 14]. На 

основі топографічного розміщення різних пам’яток Трипілля дослідник зробив 

спробу визначити домінуючий напрямок господарства. Мається на увазі 

співвідношення між рільництвом та тваринництвом. До прикладу, розміщення 

пам’ятки Коломийщина І на високому рівнинному плато, очевидно, було 

зручним для випасу в околицях худоби. А кільцеве розташування жител – для 

утримування стада всередині поселення. На противагу жителі поселень із 
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низькою топографією займалися переважно землеробством, обробляючи при 

цьому м’які ґрунти річкових заплав. У цьому випадку висока топографія та 

зручний вихід на рівнинне плато зіграли на користь тваринництва, що 

переважає в господарстві мешканців Стіни 4. На підтвердження цієї тези 

М. Л. Макаревич подав широкий список видів тварин, визначених по 

знайденому остеологічному матеріалу [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 15-

18]. 

Остеологічні матеріали з Черкасового Саду, здобуті наприкінці 70-х років 

опрацьовані О. П. Секерською [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 12]. 

На основі знахідок В. А. Косаківського у Чечельнику 1988 р. – суміші 

обвуглених зерен та у 1990 р. – відбитків зернівок на кераміці, було проведено 

палеоботанічні дослідження. Визначення видового набору рослин виконане у 

лабораторії палеоетноботаніки ІА НАНУ, доктором біологічних наук 

Г.О. Пашкевич [Пашкевич 1991]. Виявлений матеріал надав дослідникам 

можливість говорити про склад основних культурних рослин, що вирощувались 

жителями поселення Чечельник. При порівнянні з палеоботанічними 

комплексами інших поселень, вдалося виявити тенденції та зміни у видовому 

наборі культурних рослин на пізньому етапі Трипілля [Пашкевич 2006, с. 54]. 

В роботах В. А. Косаківського та автора, на основі комплексного 

поєднання усіх наявних джерел, реконструюється найважливіший напрямок 

господарства трипільського населення регіону – хліборобство [Косаківський 

2011а]. 

Ще однією галуззю виробництва трипільських племен, що стала об’єктом 

дослідження В. А. Косаківського, було ткацтво. Зібравши наявні археологічні 

джерела, які є прямими доказами існування розвинутого ткацтва, на багатьох 

поселеннях Трипілля етапу СІ, в тому числі Білого Каменя та Чечельника, 

дослідник публікує цикл статей на зазначену тематику [Косаківський 1998а; 

1998б; 2001; 2003]. У цих роботах, на основі археологічних та етнографічних 

матеріалів, із залученням даних палеоботаніки та з допомогою 

експериментального методу, В. А. Косаківський намагається реконструювати 
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процес виготовлення тканин за часів трипільської культури. Останніми роками 

до вивчення цього питання долучився і автор [Рудь 2009].  

Упродовж 2014-2015 р. кандидатом геологічних наук В. І. Корінним 

проведено петрографічні визначення колекції знарядь праці, які походять з 

семи поселень трипільської культури півдня лісостепової зони Буго-

Дністровського межиріччя [Корінний 2016]. Петрографічному аналізу піддано 

27 цілих та фрагментованих знарядь праці із каменю. Більшість екземплярів 

(24) опрацьованої колекції походить із розвідок (підйомний матеріал) та 

незначних розкопок, проведених у 2014-2015 рр. СПАЕ. Інші (3 екз.) – із 

розвідок В. А. Косаківського на поселенні Чечельник у 1984-1986 рр. Вперше 

зібрано та проведено петрографічні визначення значної колекції знарядь праці з 

трипільських поселень Буго-Дністровського межиріччя. Подальше збільшення 

цієї бази даних, а також її глибокий аналіз, з часом дозволить зробити висновки 

про видобуток, походження та особливості використання кам’яної сировини 

давнім населенням межиріччя в епоху енеоліту. Раніше, петрографічні 

визначення проведено лише на одному поселені регіону – Івашків Сад [Петрунь 

2004, с. 201]. 

Важливий археологічний матеріал трипільських поселень – кераміка. 

Саме за своєю типологією вона є джерелом для побудови схем відносної 

хронології. Також вона стає власне об’єктом технологічних досліджень. Для 

керамічного матеріалу з поселень регіону (Чечельник, Вишенька та частково 

Білий Камінь) В. А. Косаківським було фрагментарно змодельовано окремі 

процеси гончарного виробництва, пов’язані із добором сировини та 

формуванням посуду [Косаківський 1993а; 1993б]. Нещодавно на трьох зразках 

кераміки з Криничок проведено петрографічний аналіз, результати 

опубліковано О. Г. Старковою [Старкова 2012, с. 16]. 

На сьогодні найбільш повно та всебічно відомості про трипільські 

поселення регіону представлено у монографії І. І. Зайця «Трипільська культура 

на Поділлі». Автор, на основі широкої джерельної бази, подає опис найбільш 

досліджених поселень регіону – Чечельник, Білий Камінь, Стіна [Заєць 2001, 
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с. 96-103]. Для написання розділу з економіки трипільських племен дослідник 

залучає різноманітні матеріали з пам’яток регіону, що дали можливість 

максимально реконструювати процеси гончарного та, особливо, ткацького 

виробництв [Заєць 2001, с. 125, 127-130]. Інформацію довідкового характеру 

про поселення регіону [Косаківський 2004а; 2004б; 2004в; Ткачук, Якубенко 

2004; Поліщук 2004а; 2004б; 2004в; 2004г; 2004д] можна відшукати в 

«Енциклопедії трипільської цивілізації».  

Надзвичайно важливим залишається комплексний підхід до вивчення 

матеріалів трипільських пам’яток із залученням максимальної кількості 

доступних методів. Зокрема, під час останніх розкопок Тростянчика [Рудь 

2016а] проведено низку природничих аналізів, покликаних детально розглянути 

питання господарства жителів давнього селища. Проведено спектральний 

аналіз мідних виробів (к. і. н. Т. Ю. Гошко), палеоботанічні визначення 

матеріалу з метою виявлення відбитків зернівок (плівок) і насіння культурних 

рослин та сегетальних бур’янів (к. і. н. С. А. Горбаненко), археозоологічні 

визначення кісток ссавців та риб (М. В. Кублій, к. б. н. Є. Ю. Яніш).  

Отже, під час першого періоду досліджень археологами не проведено 

докладного аналізу господарської діяльності жителів трипільських поселень. 

Зроблено лише статистичні підрахунки джерел для реконструкції 

господарських занять. Залучено до археологічного вивчення трипільських 

матеріалів методи природничих наук, зокрема – археозоології. 

На початку другого історіографічного періоду М. Л. Макаревич дослідив 

джерела для реконструкції господарства та припускає, що тваринництво було 

домінуючим у жителів Стіни 4. І. І. Заєць, В. А. Косаківський та В. С. Рудь 

наголошують на основній ролі хліборобства у господарській діяльності 

трипільського населення регіону. Важливою характеристикою робіт у цей 

період є часткове залучення методів природничих наук: палеоботаніки та 

археозоології. Комплексний підхід до аналізу джерел є переважаючим у 

третьому історіографічному періоді. 
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1.2. Методика досліджень 

Методичною основою роботи є історичний метод, який ґрунтується на 

принципі історизму. Для виконання поставлених завдань в ході написання 

дисертації застосовано ряд інших методів. Зокрема для характеристики різних 

категорій матеріальної культури застосовано описовий, порівняльний, 

хронологічний та типологічний методи. Для обробки та аналізу отриманих 

даних використано статистичні методи. Стратиграфічний та планіграфічний 

методи вжито при розгляді результатів польових досліджень різноманітних 

об’єктів. Картографічний метод застосовано при обробці, візуалізації та 

характеристиці бази даних пам’яток трипільської культури регіону. 

Детальніше варто охарактеризувати методики роботи з різними 

категоріями археологічних джерел, що представлені в даному дослідженні. 

Відомості стосовно площ поселень від початку етапу ВІІ до кінця СІ 

вдалося отримати для 68 пам’яток (табл. 1). Обсяг вибірки становить 66% від 

відомих поселень регіону зазначених етапів. Для дослідження загальної 

картини процесів, пов’язаних зі змінами площ поселень в регіоні на всьому 

проміжку існування трипільської культури, також зібрано дані по площах і для 

поселень інших етапів (табл. 1, 2; рис. 5-12). Загалом величина вибірки 

становить 106 пунктів, тобто не менше як 47% від загального числа пам’яток 

трипільської культури у регіоні. 

Понад 80% площ поселень, наведених у таблиці 1, відомі за архівними 

джерелами та публікаціями. Перерахунок площ цих поселень здійснено за 

методикою, запропонованою О. В. Дяченком [Дяченко 2010б]. Тобто обрахунки 

здійснено за формулою площі круга (S=рr
2
)

1
 чи еліпса (S=рab)

2
. При цьому слід 

зауважити, що реальні обриси поселень можуть бути встановлені лише 

магнітною зйомкою, або ж при детальному розгляді сучасних супутникових 

знімків, на яких проглядаються контури поселень. До того часу зазначені 

                                                           
1
 де S – площа круга, r – радіус круга, р = 3,141592; 

2
 де S – площа еліпса, a – довжина великої піввісі еліпса, b – довжина малої піввісі еліпса, 

р=3,141592 
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підрахунки є умовними, водночас на разі є найбільш виправданими для роботи 

з опублікованими даними попередників. 

Більшість поселень з таблиці були виявлені упродовж 50-80-х рр. ХХ ст., 

тому в результаті майбутніх повторних розвідок площі пам’яток можуть бути 

уточнені. Можливе, між іншим, об’єднання кількох пунктів у одну пам’ятку зі 

значною площею. До прикладу, під час виявлення поселення Немирівське його 

площу визначено приблизно у 25 га (800×400 м) [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1973-

74/92, арк. 9]. А після повторного детальнішого обстеження виявилося, що 

підйомний матеріал трапляється на площі не менш як 31 га (у звіті площа 

визначена у 40 га) [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1986/2а, арк. 16]. Подібна ситуація і з 

площею поселення Ухожани. Спочатку її визначено у 2,2 га (350×80 м) [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1973-74/92, арк. 10], а пізніше збільшено не менш як до 39 га (у 

звіті площа визначена у 50 га) [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1986/2а, арк. 19]. 

Визначення площі поширення підйомного матеріалу в польових умовах 

найкраще здійснювати з допомогою GPS-навігатора. Розглянемо це питання на 

прикладі даних, отриманих для Тростянчика.  

Досліджуючи поселення О. В. Цвек – визначила площу поселення у 8 га 

[Цвек 2006, с. 47]. При перерахунку цих показників за формулою площі кола 

отримуємо цифру у 6,28 га. Розвідками автора 2015 р. площа поселення 

визначена у 3,2 га. Тобто було з'ясовано площу поширення підйомного 

матеріалу на території мису. Виміри виконано з допомогою GPS-навігатора за 

наступним принципом: 1 – зняття географічних координат крайніх меж 

розповсюдження підйомного матеріалу, здійснивши детальний огляд території 

пам’ятки; 2 – перенесення отриманих даних до програми SAS.Planet
3
, створення 

полігону та визначення його площі. Геомагнітна зйомка 2016 р. показала, що 

реальна площа поселення, обмеженого на півночі двома рядами ровів, 

становить 3 га. А якщо врахувати ділянки на краю мису, де потенційно можуть 

                                                           
3
 Це програмне забезпечення використано при визначенні площі поселення Тростянчик у 

2015 р. Однак може використовуватися будь-яке інше програмне середовище. 
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розташовуватися об’єкти трипільського часу (підтверджено розкопками), то 

площа поселення має становити 3,18 га. 

Застосування GPS-навігатора при попередньому визначенні площі 

поселення можна вважати на сьогодні найбільш перспективним при визначенні 

площ поселень у польових умовах. По-перше, завдяки тому, що він не вимагає 

в розпорядження археолога малодоступного (вартісного) обладнання. По-друге, 

цей метод дає можливість найбільш точно (наскільки це можливо без 

застосування геомагнітної зйомки) визначити форму та площу пам’ятки. В 

цьому випадку знімається «дискусійне» питання щодо стандартизованого 

наслідування поселеннями форми тієї чи іншої геометричної фігури [Дяченко 

2015а, с. 16-17; 2015б, с. 9-10]. Особливо цей метод видається актуальним при 

існуванні поселень підтрикутної форми (Ятранівка [Кошелев 2005, с. 141-161; 

рис. 3, 24], Ламойна 1 [Кошелев 2005, с. 371-376; рис. 8, 11] Софія VIII [Бикбаев 

2007, рис. 3, 1], Хеснешеній Марь І [Бикбаев 2007, рис. 3, 3]) чи з хаотичним 

плануванням (Аполянка [Rassman 2014а, p. 126-130; fig. 35-37]).  

Отже, вирахування територій поширення підйомного матеріалу на 

особисто оглянутих автором пам’ятках проведено з допомогою GPS-навігаторів 

і програмного забезпечення SAS.Planet та QGIS. Загалом перевірка та 

уточнення уже відомих показників є завданням майбутнього, адже трапляються 

випадки, коли площа однієї пам’ятки вказана неоднаково у різних виданнях 

[Поліщук 2004г; 2004д; 2004б, с. 642; Зиньковский 1980, с. 66]. 

Для отримання планів поселень Тростянчик та Війтівка застосовано 

магнітометричну вимірювальну систему для обстеження великих площ (Sensys 

MAGNETO® MX V3) з вісьмома індукційними градіометрами
4
. Зонди 

(FGM650/3) мають чутливість 0,6V/µT і діапазон виміру +– 8000 nT. 

Вимірювання записано на фіксованій відстані у 50 см між зондами і 20 см над 

рівнем землі. Географічну прив’язку вимірів здійснено системою з двох 

взаємопов'язаних GPS (RTK DGPS Leica GNSS): один стаціонарний та один на 

вимірювальній системі. Це дозволяє отримати дані із похибкою +– 1 см. При 

                                                           
4
 Обладнання Аспірантської школи «Human Development in Landscapes», Університет у м. Кіль. 
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середній швидкості пересування вимірювальної системи у 3,6 км/год і частотою 

запису DGPS у 20Hz в підсумку ми маємо геоприв'язані виміри кожні 5 см, 

тобто отримуємо сітку зйомки з високою роздільною здатністю 50×5 см. 

На першому етапі записані дані вимірювальної системи були пов'язані з 

GPS координатами з метою їх перетворення на інтерпольований растр в 

глобальній системі координат (тут: UTM 35 North). Це здійснено в 

програмному середовищі DLMGPS®. На другому етапі растрові дані 

імпортовано в програмне забезпечення MAGNETO ARCH® для генерації карти 

із сірою шкалою. Отримана карта обстеженої території може бути експортована 

в різні ГІС програми для інтерпретації. Результат зйомки відображено з 

динамікою           +–15 nT (рис. 13; 18). 

Найбільш масовою категорією джерел, що використані у нашій роботі є 

керамічні вироби. Зацікавлення до вивчення технології керамічного 

виробництва племен трипільської культури виникало у багатьох дослідників, 

зокрема у О.А. Кульської, О. П. Черниша, Е. В. Сайко, І. І. Зайця, І.А. Гей, 

О. В. Цвек та Б. С. Жураковського, С. М. Рижова, Е. В. Овчинникова [Кульська 

1940; Черниш 1952; Сайко 1982; Заец 1986, с. 14-21; Гей 1986; Цвек 1993; 1994; 

2004; Жураковський 1994; Рижов 2002, с. 5-60; Овчинников 2007, с. 8-12; 2012a, 

с. 117-118; 2012б].  

Гончарству Східної Європи присвячено й монографію 

О. А. Бобринського [Бобринский 1978], де вдалося розробити систему техніко-

технологічного аналізу кераміки, запропонувати методику керамічного 

дослідження, яка доступна для широкого кола дослідників. Нами використано 

технологічний процес виготовлення кераміки, що відтворений 

О. А. Бобринським. Він включає кілька стадій із відповідними щаблями. Згідно 

з цим І стадія – підготовча: 1 щабель – відбір сировини, 2 – видобуток 

сировини, 3 – підготовка глиняної маси; ІІ стадія – творча: 1 щабель – 

виготовлення начину, 2 – виготовлення тулуба, 3 – надання виробам форми, 4 – 

механічна обробка поверхні; ІІІ стадія – закріплювальна: 1 щабель – повітряне 
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висушування, 2 – термічне висушування, 3 – випал виробів [Бобринский 1978, 

с. 12-15]. 

У нашій роботі загальну схему класифікації керамічних виробів з 

поселень півдня лісостепової зони межиріччя Південного Бугу та Дністра 

розроблено за зразком схеми Е. В. Овчинникова для пам’яток Канівського 

Подніпров’я [Овчинников 2012б; 2014, с. 71-110]. Тут враховано як техніко-

технологічні особливості посуду, так і морфологію та орнаментальні схеми.  

Нами охарактеризовано морфологію та орнаментику посуду окремо для 

етапу ВІІ та окремо для СІ. Класифікаційна схема посуду не розроблялася 

нарізно для кожного етапу – вона є спільною для обох. Вона покликана виявити 

динаміку змін в морфологічних та орнаментальних традиціях на різних щаблях 

хронологічного розвитку культури. Вона є доволі гнучкою системою, яку в 

майбутньому можна наповнювати новими типами, підтипами тощо в межах 

заявлених хронологічних та географічних меж роботи, а також розширювати їх. 

Класифікаційну схему створено з урахуванням досягнень попередників у цьому 

напрямку. Зокрема використано схеми класифікації посуду для регіонів 

північної Молдови В. І. Маркевича [Маркевич 1981, с. 54-55: вставка], 

Середнього Побужжя С. О. Гусєва [Гусєв 1995, с.140-141, рис. 38], а особливо 

схеми для регіону Буго-Дністровського межиріччя С. М. Рижова [НА ІА НАНУ, 

ф. 12, 789, с. 178-248, рис. 2-20] та для Канівського Подніпров’я 

Е. В. Овчинникова [Овчинников 2014, с. 71-96, 143-145]. Назви орнаментальних 

схем мальованого посуду вжито за дефініціями, поданими С. М. Рижовим [НА 

ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 220-248, рис. 11-20]. 

Неметалеві знаряддя праці, які стали основою для характеристики 

господарської діяльності тогочасного населення, класифіковано за методикою 

Н. М. Скакун [Скакун 2006]. Ми використали виключно техніко-типологічну 

характеристику інвентарю [Скакун 2006, с. 15-16], не маючи матеріалів для 

застосування функціональної характеристики виробів [Скакун 2006, с. 36-39]. 

Функціональну характеристику знарядь подано лише за аналогіями із інших 
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поселень культурного комплексу Кукутень-Трипілля та етнографічними 

матеріалами. 

Отже, історію дослідження археологічних пам’яток трипільської 

культури півдня лісостепової зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра 

умовно поділено на три періоди. Початок першого припав на останнє 

десятиріччя ХІХ ст. та тривав до початку 40-х рр. ХХ ст. Другий бере свій 

відлік із кінця 40-х рр. минулого століття і продовжується до початку ХХІ ст. 

До третього відносимо новітні дослідження останніх років. Роботи дослідників 

були зосереджені переважно у трьох основних напрямках: польове вивчення 

конкретних поселень, розробка схем відносної хронології та відтворення різних 

аспектів господарства населення регіону в часи трипільської культури. 

Перший період розпочався із польових досліджень трипільських пам’яток 

регіону, що сягають 1891/1893 рр. і пов’язані з діяльністю родини Зборовських, 

В. Б. Антоновича (1894-1896) та С. С. Гамченка (1909-1913, 1928-1929), які 

працювали на поселеннях Кринички, Коритне, Стіна 1/4 та Білий Камінь. 

Під час першого періоду досліджень археологами виконано емпіричні 

завдання зі збору, опису та часткової класифікації матеріалу, переважна 

більшість якого не дійшла до наших днів. Прослідковуються першопочатки 

залучення до археологічного вивчення трипільських матеріалів методів 

природничих наук, зокрема – археозоології. 

Польові дослідження другого періоду беруть початок 1949 р. з діяльності 

експедиції ОАМ під керівництвом А. Л. Єсипенка. Велику роль у польових 

вивченнях Трипілля південної частини досліджуваного регіону відіграли 

спільні археологічні експедиції ОАМ та ОДУ ім. І. І. Мечникова під 

керівництвом В. Н. Станко (1972-1974), де працювали А. В. Гудкова, 

К. В. Зіньковський, С. П. Смолянінова, Н. Б. Бурдо, І. В. Сапожников, 

Л. Ю. Поліщук, Г. М. Тощев, В. Г. Кушнір та багато інших. Продовжено 

практику проведення широкомасштабних розвідок, започаткованих 

експедицією М. І. Артамонова (1952-1953) на півночі регіону. Л. Ю. Поліщук 

вивчала пам’ятки етапів ВІІ та СІ.  
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У другій половині ХХ ст. в Молдовському лівобережному Подністров’ї 

роботи велися Т. С. Пассек (1952), А. П. Чернишом (1952), Н.А. Кетрару (1958), 

В. І. Маркевичем (1969), В. А. Дергачовим (1971), І. Г. Хинку та В.Д. Андоном 

(1984).  Розвідки та розкопки в зазначений період тривають під керівництвом 

М. Б. Рубіна (1950), М. І. Артамонова (1953-1952), М. Л. Макаревича (1958-

1959), Б. І. Лобая (1970, 1996), Г. М. Куцого та Б. Г. Віци (70–90-ті рр.), 

М. Ю. Відейка (1986), О. В. Цвек (1988-1989), С. М. Рижова (1988). 

В. Т. Загоруйко (1993), М. В. Потупчика та М. Є. Левади (1996). В кін. 70-х рр. 

В. А. Косаківський відкрив епонімне поселення локальної групи регіону – 

Чечельник, і до сьогодні продовжує вивчати мікрорегіон навколо нього. В 

останні півтора десятиліття тривали дослідження пам’яток Трипілля в регіоні 

під керівництвом Н. П. Тельнова (2002, 2004-2006), С. М. Рижова та 

М. В. Потупчика (2005), В. А. Косаківського (2007-2009).  

До польових досліджень третього періоду відносимо широкомасштабні 

розвідки та тестові розкопки проведені в регіоні під керівництвом Д. В. Кіосака 

(2011) та В. С. Рудя (2014-2016). 

Починаючи з кін. 40-х рр. минулого століття розкопки проведено на 

поселеннях Кирилівка, Черкасів Сад І та ІІ, Стіна 1/4, Хрустова 1, Немирівське, 

Станіславка, Тростянчик, Чечельник, Рашків 11 та Буша. Важливим є те, що під 

час другого періоду паралельно із польовими вивченнями отримав розвиток 

процес осмислення та інтерпретації накопиченого матеріалу. Найбільшим 

здобутком цього періоду є усвідомлення локальної ідентичності низки 

ключових поселень регіону і виокремлення їх в локальну групу, що зробили 

Л. Ю. Поліщук (1980) С. М. Рижов (1987), а В. А. Косаківський (1989) склав 

перший розширений список пам’яток групи. 

На підставі вивчення керамічних комплексів С. М. Рижов та Т. М. Ткачук 

найбільш повно на сьогодні подають власне бачення історії групи в системі 

пам’яток Трипілля етапу СІ. С. М. Рижов вважав, що поселення чечельницької 

групи співіснували в регіоні з пам’ятками петренської групи. На цій території 

на етапі ВІІ населенню обох груп передували племена раковецької групи обох 
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фаз розвитку (М. Ю. Відейко, С. М. Рижов, Т. М. Ткачук), або ж середньо-

бузького локального варіанту СТК (О. В. Цвек). Також С. М. Рижов виділив 

поселення типу Кринички як підоснову чечельницької групи, а Т. Г. Мовша 

розглядає одне із них як ранню ланку володимирівської групи. В. С. Рудь 

розглядає Гетьманівку І як одну із початкових ланок чечельницької локальної 

групи на етапі ВІІ. 

На початку другого періоду М. Л. Макаревич вперше систематизував та 

дослідив джерела для реконструкції господарства та припустив, що 

тваринництво було домінуючим у жителів Стіни 4. І. І. Заєць, 

В. А. Косаківський та В. С. Рудь наголошують на передовій ролі хліборобства. 

Важливою характеристикою досліджень у цей період є часткове залучення 

методів природничих наук: палеоботаніки та археозоології. Останні широко 

використані при дослідженнях поселень регіону під час третього періоду. Вчені 

із різних суміжних галузей науки залучені до визначень та реконструкцій 

побуту та господарства давнього населення регіону. Окрім згаданих, проведено 

також петрографічний та спектральний аналіз, здійснено геомагнітну зйомку на 

двох поселеннях. 

Слід зауважити, що різні сторони життя та історії трипільських спільнот 

регіону в археологічному матеріали представлені досить нерівномірно. Так, 

відносно невеликим є число досліджених решток жител та інших об’єктів, а 

також опрацьованих фахівцями палеозоологічних та палеоботанічних 

матеріалів, відомостей стосовно давньої металургії. Останнім часом отримано 

ряд планів за даними магнітної зйомки, які відкрили нові можливості для 

широкого спектру досліджень та інтерпретацій, в тому числі стосовно 

просторової та суспільної організації трипільського населення. Колекції 

керамічних матеріалів виявилися значною мірою розпорошені по різним 

зібранням (частково втрачені), що утруднювало процес їх систематизації. Разом 

з тим їх обсяг виявився достатнім для висвітлення не лише технології 

виробництва, розробки типології тощо, але і створення періодизаційної 

колонки, встановлення зв’язків давнього населення. 
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При роботі з різними категоріями археологічних джерел автором 

використано низку методик. Зокрема створення бази даних та картування 

поселень, вирахування їх площ проведено з допомогою геоінформаційних 

додатків (SAS.Planet, Quantum GIS) та сучасної техніки (GPS-навігатор, 

електронний тахеометр, магнітометр). У роботі використано підходи до 

типології посуду та орнаментації кераміки трипільської культури розроблені 

С. М. Рижовим та Е. В. Овчинниковим. Неметалеві знаряддя праці 

класифіковано за методикою запропонованою Н. М. Скакун. 



57 

РОЗДІЛ 2 

ПРИРОДНІ УМОВИ І АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ РЕГІОНУ 

 

У розділі розглянуто географічну характеристику досліджуваного регіону 

та проаналізовано просторовий розподіл поселень Трипілля в його межах. Нами 

підняте питання про щільність розміщення пам’яток та охарактеризовано 

топографічні умови їх розташування. Також розглянуто площі поселень, які є 

індикатором змін кількості населення на різних етапах розвитку культури. 

Планувальну структуру поселень вдалося описати завдяки даним візуальних 

розвідок, супутникових знімків та сучасних геомагнітних планів. 

Характеристику різнотипових споруд подано за археологічними джерелами, а 

також здійснено спробу їх реконструкції. Окремо охарактеризовано та 

проаналізовано відомості про заглиблені об’єкти, подано характеристику 

процесів їх заповнення та можливого функціонального призначення.  

 

2.1. Географічна характеристика досліджуваної території 

Відповідно до фізико-географічного зонування України, північ 

досліджуваного регіону знаходиться у південній частині лісостепової смуги. 

Межу між лісостеповою та степовою зоною у цьому регіоні дослідники в 

більшості проводять по руслу нижньої течії р. Кодима. Однак межі сучасних 

природніх смуг, в тому числі лісостепової, є умовними, тому що встановлені не 

за натуральними, а за зміненими антропогенними компонентами і 

ландшафтними комплексами. Саме тому різні дослідники встановлюють 

відмінні межі лісостепової смуги, зазначаючи при цьому, що проведені ними 

лінії є доволі умовними. Тому південна частина регіону розташована в 

перехідній полосі-екотоні лісостепу та степу [Денисик 2001, c. 32-34]. 

Вірогідно в часи трипільської культури межа між лісостепом та степом 

знаходилася дещо північніше сучасної [Денисик 2001, рис. 2] і південні 

поселення культури знаходилися на крайній півночі тодішньої степової смуги. 
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Вся територія регіону займає південну частину сучасного лісополя України 

[Денисик 2001, рис. 19]. 

У географічному відношенні регіон має переважно однорідні показники. 

Розташований у південно-східній частині Подільської височини. Практично 

усю територію регіону займає Український кристалічний щит, і тільки невелика 

смуга на півдні (паралельно руслу р. Дністер) відноситься до Волино-

Подільської плити. Подільська частина масивів УКЩ складена різнотиповими 

гранітами, діоритами, мігматитами та гнейсами. Фундамент ВПП складений 

породами чарнокітового комплексу, гнейсами і гранітами. Окрім цього, в 

різних частинах регіону поширені також алеврити, аргіліти, пісковики та кілька 

видів глин, вапняків, доломітів і сланців. Розповсюджений покрив лесових 

порід потужністю 12-30 м. У Подністров’ї лесові породи трапляються лише на 

окремих ділянках [Денисик 1998, с. 28-32; Корінний 2002а; 2002б]. Більшість 

вище зазначених геологічних порід були використані населенням часів 

трипільської культури для будівництва споруд, виготовлення знарядь праці та 

керамічних виробів. 

У рельєфі переважають підвищені рівнини, схили яких порізані балками 

та ярами. Характерним є нахил поверхні з північного-заходу на південний схід, 

що відповідає напрямку течії Південного Бугу та Дністра. Нахил північ-південь 

притаманний територіям басейну Дністра [Денисик 1998, с. 33]. 

Досліджуваний регіон знаходиться між двома великими річками – 

Південним Бугом та Дністром, зараховується до Причорноморського 

гідрологічного басейну [Атлас… 1962, с. 12]. Значними притоками 

правобережного басейну Південного Бугу в регіоні є річки Чичиклія, Кодима, 

Савранка, Дохна, Недотіка, Сільниця, Шпиківка а серед лівих приток Дністра – 

річки Ягорлик, Тростянець, Рибниця, Білочі, Кам’янка, Марківка, Русава та 

Мурафа. Річками першого порядку, які впадають безпосередньо в Чорне море, є 

Тилігул та Великий Куяльник. Більшість річок регіону належать до групи 

рівнинних. Їх рівень падіння становить 2-5 м/км, а швидкість течії – 0,2/0,5-

1 м/сек. Річки з басейну Дністра – до 4 м/сек [Денисик 1998, с. 35]. 
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Спостерігається різниця в будові річкових долин. У басейні Південного Бугу 

вони неглибокі, з пологими схилами та широкими днищами. А в басейні 

Дністра – глибоко врізані, каньйоноподібні, заплави вузькі або відсутні 

[Денисик 2001; 1998, с. 33, 35; Денисик 2002; Малі річки… 1991]. 

Понад половину територій регіону займають опідзолені ґрунти (світло-

сірі та сірі, темно-сірі, чорноземи). У південно-східній частині залягають 

масиви сірих та світло-сірих ґрунтів, які завжди оточені смугами темно-сірих та 

опідзолених чорноземів. На південному заході та південному сході поширені 

слабо гумусовані типові чорноземи, а на півдні – середньогумусовані та 

реградовані. У долинах річок трапляються лучно-чорноземні, торфяно-болотні 

ґрунти та дернові глинисто-піщані ґрунти [Дєдов 2002а; Денисик 1998, с. 36-

38]. 

Сучасний рослинний покрив включає представників бореальної, 

неморальної, понтичної та середземноморської флори. Як і рослинність, 

змішаним є і тваринний світ регіону – це поєднання видів, які проживають в 

лісових та степових смугах [Вдовиченко 2002; Дєдов 2002б; Денисик 1998, 

с. 38-41; Єлін 1983, с. 9, 25, 28; Шевчук 2008, с. 6-9]. 

Зручні природно-географічні умови сприяли заселенню території регіону 

з найдавніших часів. Це стосується й епохи енеоліту, зокрема часів 

трипільської культури. Остання існувала в кінці атлантичного періоду 

Голоцену (періоду кліматичного оптимуму), та частково і у наступному – 

суббореальному періоді, під час якого кліматичні умови змінилися. 

Згідно з палеогеографічними дослідженнями, здійсненими у 70-х – на 

початку 90-х рр. минулого століття, встановлено, що в проміжку 6000-4500 ВР 

побутували менш континентальні кліматичні умови, в порівнянні з сучасними. 

Середньорічна тогочасна температура була вищою на 2°С, а річна кількість 

опадів – на 100-150 мл [Пашкевич 2006, с. 18]. На думку М. Ю. Відейка, 

«потепління, яке спостерігаємо впродовж останніх 10 років (10-20 років – 

В.Р.) дає змогу наочно уявити кліматичні умови доби трипільської культури» 

[Пашкевич 2006, с. 18]. 
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В умовах тогочасного, відносно вологого та теплого клімату, масово були 

поширені широколистяні породи у складі лісової рослинності. Долини великих 

річок, зокрема Дністра, Південного Бугу та Дніпра, були вкриті лісами, які 

займали також і вододіли. Цікаво, що широколистяні ліси були поширені дещо 

південніше своєї сучасної межі, тобто заходили в степову зону [Пашкевич 2004, 

с. 117-118]. 

Спорово-пилковий аналіз зразків з поселень Буго-Дністровського 

межиріччя не проводився. Однак є результати з пам’яток межиріччя Південного 

Бугу та Дніпра, зокрема з поселень-гігантів Майданецьке, Тальянки та 

Доброводи. Загалом, спорово-пилкові діаграми зразків ґрунту із цих поселень 

за своїм складом типові для лісостепової зони. Серед них пилок дерев в 

середньому складає 20%, трав – 50%, спор – 20%. Видовий набір дерев 

складають такі таксони: близько 50% сосна (Pinus silvestris), 2–5% – дуб 

(Quercus), 8,5–27,5% – в’яз (Ulmus), 2,5% – липа (Tilia). Інколи трапляється до 

12,5% пилку граба (Carpinus), 8,5% ясена (Fraxinus) та 6% ліщини (Corylus). У 

зразках ґрунту з-під площадок поселення Тальянки виявлено ще й пилок бука 

(Fagus). Що стосується трав’яних рослин, то з них найбільше (11–21%) 

знайдено пилку злаків (Poaceae) та представників родини кошикоцвітих 

(Asteraceae). 10% знахідок становить пилок лободових (Chenopodiaceae), 6% – 

хрестоцвітих (Brassicaceae), 6,5% – розоцвітих (Rosaceae), 8% – 

подорожникових (Plantaginaceae) та 8% – осокових (Cyperaceae). Багато видів 

визначених рослин є антропогенними індикаторами, як от: осот (Sonchus sp.), 

волошка синя (Centaurea cyanus), полин (Artemisia), кульбаба (Taraxacum) та 

подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata) [Кременецкий 1991; 

Пашкевич 2006, с. 20-22]. 

Згідно наведених вище відомостей, на цій території лісові масиви таких 

широколистих порід як граб, дуб, липа, в’яз та ясен межували з ділянками 

мезофітного лучного степу. Поряд з широколистими лісами зростали і хвойні, 

однак більшість віднайденого пилку хвойних дерев, очевидно, занесені вітром 

із більш східних територій, піщаних терас Дніпра [Видейко 2004г, с. 78-80]. 
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Отже, географічно досліджуваний регіон займає південно-східні 

пониження Подільської височини із ґрунтами, утвореними на лесових породах 

чи глинах, які разом із зручним кліматом сприяли поширенню широколистяних 

лісів та ділянок лучних степів. Загалом ці умови були доволі зручними для 

організації життя та ведення господарства трипільськими племенами. 

 

2.2. Просторовий розподіл поселень трипільської культури 

Просторовий аналіз поселень культури в регіоні включає щільність їх 

поширення, топографічні умови та площі пам’яток. Дані візуальних розвідок, 

супутникові знімки та геомагнітні плани дають можливість розглянути 

внутрішнє планування поселень.  

 

2.2.1. Щільність поширення пам’яток в регіоні. 

У розділі 1.2 наведено цифру, яка відображає найбільш реальну кількість 

відомих науковій археологічній спільноті пам’яток Трипілля у регіоні. Це – 228 

пунктів (рис. 1-4). Площа ж досліджуваного регіону в цілому, порахована з 

допомогою програмного забезпечення SAS.Planet, становить близько 

14 тис. км
2
. Відповідно до цього щільність поширення пунктів Трипілля на 

землях регіону складає одне поселення на 61,1 км
2
. 

Чи відображає цей показник реалії трипільського часу? Порівнявши 

щільність пам’яток досліджуваного регіону з сусідніми теренами, що є 

подібними за географічними умовами, можна зробити попередній висновок про 

стан науково-археологічних досліджень цієї території. До прикладу, найкраще 

дослідженим на території Вінницької області є Немирівський район. Тут на 

площі 1290 км
2
 відомо 59 пам’яток. Щільність поширення поселень Трипілля 

становить одне поселення на 21,9 км
2
. Різниця у даних становить не менш як 

64%. Таким чином співвідношення між щільністю поширення в цілому по 

регіону (1 поселення на 61,1 км
2
) та по найбільш дослідженому району (1 

поселення на 21,9 км
2
) становить близько 2,8. 
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Останній показник, вірогідно, вказує на стан вивченості окремо взятих 

територій. Так, за списком, наведеним у ЕТЦ [Чернівецька область 2004], 

щільність пам’яток Трипілля на території Чернівецької області становить один 

пункт на 26,1 км
2
. А якщо відняти західну частину області, зайняту гірською 

системою Карпат, то отримаємо цифру трохи більше 21 км
2
 для однієї 

пам’ятки, що корелюється із показниками, отриманими для Немирівського 

району Вінницької області. 

Зовсім інші результати ми маємо на мікрорегіональному рівні. Щільність 

по мікрорегіонах становить від 1 поселення на 4,1 до 1 поселення на 7 км
2 

[НА 

ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, рис. 1; НА ІА НАНУ, ф. 64, 1993/50; Загоруйко 1997; 

Лотоцька 1997], а в середньому – 1 поселення на 5,6 км
2
. Співвідношення 

щільності заселення з регіональним рівнем становитиме вже 10,9. Враховуючи 

середнє арифметичне число щільності поселень, отримане з мікрорегіонів 

(5,6 км
2 

/ 1 поселення), вірогідна кількість пам’яток культурно-історичної 

спільності Кукутень-Трипілля на 14 тис км
2 

 території, яку ми окреслили 

раніше, мала б становити близько 2500 пунктів. Зрозуміло, що ця цифра 

виглядає значною. Мабуть, це є все ж відображенням традиції розташування 

поселень групами в межах невеликого мікрорегіону, яка побутувала в окремих 

локальних утвореннях. 

Таким чином навіть отриманий раніше найменший показник щільності 

розміщення поселень в макрорегіонах, згідно з яким маємо одне поселення на 

21-26,1 км
2
 площі, видається цілком реальним. Згідно з цим кількість пам’яток 

в регіоні має становити 536-666 одиниць. Таким чином є підстави вважати: 

поки що відомо близько 34,4-43% від цього числа, що має бути враховано при 

подальших дослідженнях та реконструкціях різних аспектів життєдіяльності 

давнього населення, палеодемографічних та палеоекономічних підрахунках. 

 

2.2.2. Топографія пам’яток. 

На сьогоднішній день важко визначити усі критерії, якими керувалося 

населення трипільської культури під час вибору території для майбутнього 
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поселення. Насамперед це місце мало бути придатним для ведення різних видів 

господарства та комфортного облаштування побуту. Тобто поряд з поселенням 

мали розташовуватися водні ресурси, лісові масиви, поклади глини та інша 

природна сировина. 

Зазвичай, регіональні дослідження трипільської культури починаються з 

опису топографії пам’яток [Маркевич 1981, с. 70-72; Круц 1977, с. 12-14, 78-80, 

109-111]. Обстеживши свого часу понад 50 трипільських поселень в 

Середньому Побужжі, С. О. Гусєв визнав, що усі місця їх розташування добре 

захищені річками, болотами, ярами та в цілому розташовані на сприятливих 

ділянках з точки зору ведення господарства [Гусєв 1995, с. 43-45]. Остання теза 

археолога підтримана М. Ю. Відейком та Н. Б. Бурдо, які наголосили, що 

топографія поселень, яка тяжіє до річкових долин, створює зручні умови для 

випасу домашніх тварин [Видейко 2004г, с. 80]. Про розташування 

трипільських селищ переважно у природньо захищених місцях писала і 

Н. М. Кордиш. Дослідниця також звертала увагу і на планування поселень [НА 

ІА НАНУ, ф. 12, спр. 43]. Детальну характеристику пам’яток Канівського 

Подніпров’я надає Е. В. Овчинников [Овчинников 2014, с. 31-34].  

Проаналізувати топографічні умови розміщення поселень у регіоні 

вдалося завдяки особистим розвідкам автора. З 2011 по 2016 рік обстежено 

понад 30 місцезнаходжень [Рудь 2015б; 2015в; 2015г; 2015д; 2015е; 2016а; 

2016б; 2016в]. 

Найчастіше трипільські поселення у регіоні займають пологі схили плато 

чи вузьких вододільних хребтів, які під кутом не більше 10-15° плавно 

спускаються до берегів річок (Городківка 2, Дахталія). Іноді нахил поверхні 

крутіший, як-от у Чечельнику та Кривецькому. У більшості випадків площі цих 

поселень обмежені близькими природними перешкодами. Наприклад, західний 

край поселення Стратіївка підходить впритул до сухої балки глибиною до 12 м. 

З північного сходу Чечельника – урвище, яке стрімко спускається в долину 

безіменного струмка, а із заходу – глибокий яр. Між двома неглибокими 

паралельними балками, зі сходу та заходу, розташоване поселення Кривецьке. 
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Черкасів Сад ІІ займає пологий схил балки [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, 

арк. 1]. Схил плато займає і поселення Немирівське, обмежене неглибокою 

балкою із західної сторони [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1986/2а, арк. 16]. Тобто воно 

займає підтрикутну територію, утворену впадінням струмка в р. Кодиму. На 

схилі плато розташовується і поселення Черкасів Сад І [НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1980/130, арк. 2]. 

Досить поширеним є розміщення трипільських поселень на краю плато, 

що підвищується над берегом річки. В таких умовах знаходяться невеликі за 

площею пам’ятки Гетьманівка І, Кирилівка-Поле, Кирилівка та Кринички. А за 

умов великої площі, поселення займає і значну частину плато, як-от Ухожани 

та Війтівка. Для локації останнього обрано практично рівнину територію. 

Перепад висот земної поверхні становить не більше 12 м і це при значній площі 

пам’ятки – близько 50 га. На мисоподібному краю плато розміщено поселення 

Тростянчик (рис. 15, 16).  

Надзвичайну низьку топографічну позицію займало поселення 

Станіславка – першу надзаплавну терасу, яка у 1975 р. була частково затоплена 

водосховищем, покривши 2/3 пам’ятки [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1986/2а, арк. 17-

18]. 

Локалізація на високих мисах та останцях, обмежених крутими схилами, 

є основною рисою поселень поблизу лівого берега р. Дністер (Хрустова 1-3, 

Стіна 1/4, Рашків 15, Подойма, Грушка, Буша).  

До прикладу, поселення Стіна 1/4 розташоване на підтрикутному мисі, 

утвореному вигином русла р. Русава. Правим берегом річка огинає мис з трьох 

сторін. Мис підвищується над водним плесом на висоту 73 м (визначено за 

допомогою програмного забезпечення SAS.Planet). Із заходу та сходу схили 

мису мають нахил 50-70°, тут кам’яна порода (вапняк), з якого утворений мис, 

оголена. Топонімічна назва місцини – «Стінка». Південна частина мису 

спускається до річки із нахилом поверхні близько 40°. На півночі мис 

відділений від плато вузьким перешийком.  



65 

Подністровське поселення Грушка з напільної сторони посилене валом та 

ровом [Коваленко 2006, с. 14]. У наш час територія поселення практично 

повністю зруйнована кар’єром. Станом на середину 2000-х рр. ширина валу 

становила 10 м, а висота – до 0,8 м. Рів не фіксувався взагалі. Вал зберігся на 

довжині 35 м. Але, враховуючи ширину мису, протяжність валу мала би бути 

близько 150 м. Під час перших досліджень поселення у 1984 р. висота валу 

сягала 1 м, ширина – 8 м, а глибина рову – до 1 м [Коваленко 2006, с. 28]. 

Складними є топографічні умови розташування поселень з великою 

площею. До прикладу, територія пам’ятки Білий Камінь зі сходу та заходу 

обмежена двома безіменними струмками (ліві притоки р. Рогузки), а з півдня – 

руслом р. Рогузка. З північного заходу розташований глибокий яр. Площа 

поселення визначена у 102 га. Воно займає частину високого рівнинного плато, 

яке на три сторони до струмків та річки спускається іноді під кутом не менш як 

45°. Детальний огляд схилів підтверджує розташування глинобитних споруд 

навіть у найкрутіших їх місцях. Окрім цього, споруди розташовані й на 

рівнинній ділянці суходолу над річкою – надзаплавною терасою. На подібних 

за крутизною схилах плато розміщено і більшість площі поселення Ольгопіль. 

Також воно виходить і на плато. Природним обмеженням є заболочений яр з 

північного сходу, який врізається у річку на півночі. 

Експозиція схилів на більшості поселень спрямована на південь 

(Чечельник, Стратіївка, Мар’янівка, Білий Камінь, Глинське, Війтівка), 

південний схід (Буша, Стіна 1/4, Луги-Коліно) та південний захід (Дахталія, 

Білий Камінь, Кривецьке, Вишенька). Відомо лише два випадки розміщення 

поселень із нахилом поверхні, спрямованої на північний схід (Тростянчик-

Бучак та Ольгопіль). Аналіз моделі місцевості та експозиції поверхні, 

проведений О. В. Манігдою в Тростянчику (рис. 15, 16), показав, що площа 

поселення, обернена на південний схід, становить близько 46% від загальної 

площі пам’ятки. Саме на цю ділянку припадає переважна більшість 

зафіксованої забудови. Площа ділянок, обернених на південь, становить – 

27,3%, південний-захід – 18,5%, на схід – 7,4%, а на захід – лише 1,5%. 
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Наведені вище відомості вказують на те, що найчастіше трипільські 

поселення басейну Південного Бугу займали плато та їх краї, а також пологі 

схили плато або ж вузьких вододільних хребтів. Поселення поблизу лівого 

берега р. Дністер локалізовані на високих мисах та останцях, обмежених 

крутими схилами. Для всього регіону характерне переважання місць поселень з 

високою та середньою висотою рельєфу. Унікальними є розташування великих 

поселень, адже вони на своїй площі поєднують кілька видів ландшафтів: річкові 

долини, схили з різною крутизною поверхні та рівнинні плато. Судячи з усього, 

обов’язковою умовою у виборі місця майбутнього поселення була наявність 

джерел води як мінімум з двох боків селища. Вірогідно, саме тому давніми 

жителями переважно обрано місця злиття двох річок, або ж з’єднання сухої 

балки (в часи трипільської культури вони цілком могли бути водоносними) та 

річки. Усі поселення підходять впритул до цих джерел води. Крім того, 

поселення зазвичай тяжіють до південних частин схилів. 

 

2.2.3. Розподіл поселень за площами. 

Площа поселень у більшості випадків визначена за зборами підйомних 

матеріалів, для Війтівки та Тростянчика – на підставі матеріалів магнітної 

зйомки та супутникових знімків. Аналіз відомих площ поселень показав 

наступне. Етап ВІІ представлений у вибірці 23 пам’ятками (табл. 1; рис. 7). Тут 

виокремлюється три групи за площею. До першої зараховано 18 пунктів із 

площею 0,3-9,4 га, до другої – три поселення із площами 10,2-18,5 га, а до 

третьої групи – три поселення із площами в межах 31,4-39 га. Таким самим 

числом поселень у нашій вибірці представлено етап ВІІ-СІ (табл. 1; рис. 8). 21 із 

них мають площу 0,3-9,4 га, а інші два – 16,3 та 18,8 га. 

Поселень етапу СІ у списку 22 (табл. 1; рис. 9). Їх поділено на чотири 

групи. 11 пам’яток першої групи мають площу 1,6-6,2 га, сім другої групи – із 

площами в межах 10,5-20,5 га та три пам’ятки третьої групи – із площами 45-

58,5 га. Четверта група представлена поселенням, яке має площу 103 га. Це 
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пам’ятка Білий Камінь – найбільша із відомих у культурному комплексі 

Кукутень-Трипілля на захід від Південного Бугу. 

Загалом поселення за площею на етапах від ВІІ до СІ можна розділити на 

чотири групи: 1. малі – до 9,8 га; 2. середні – 10,5-20,5 га (із врахуванням етапу 

СІІ – 10,5-22,8 га); 3. великі – 31,4-58,5 га; 4. гіганти – понад 100 га. Ситуація з 

групуванням практично незмінна і при розгляді площ поселень не врахованих 

вище пам’яток етапів А, ВІ, ВІ-ВІІ та СІІ. Більша варіабельність пам’яток за 

площами у межиріччі Південного Бугу та Дніпра дозволила О. В. Дяченку 

виокремити три групи та вісім підгруп у їх складі [Дяченко 2010б, с. 19, рис. 3]. 

Динаміка змін у площах поселень у регіоні виглядає таким чином: на 

ранніх етапах (А та ВІ) розвитку трипільської культури маємо тільки поселення 

першої групи (10) (рис. 5). Вони є превалюючими і на етапі ВІ-ВІІ (рис. 6), 

однак тут на загальному фоні малих поселень (9) з’являються і пам’ятки третьої 

групи (3). На етапах ВІІ та ВІІ-СІ спостерігаємо значне збільшення чисельності 

поселень та їх варіабельності за площами. Маємо поселення трьох перших 

груп. Однак переважають все ж таки пам’ятки групи №1. На етапі СІ в регіоні 

наявні поселення усіх чотирьох груп. При чому пам’ятки першої групи (11) 

співвідносяться з пам’ятками наступних трьох груп (10) як 50% до 50%. На 

етапі СІІ (рис. 10), в порівнянні з попередніми, різко зменшується як кількість 

поселень, так і їх площа. Тут відомо малі поселення до 2 га (3) та лише одне 

поселення третьої групи. 

Таким чином, відомості стосовно площі поселень етапів ВІІ та СІ вдалося 

зібрати для 68 поселень, що становить близько 66% від відомих поселень 

регіону зазначених етапів. Загалом отримані дані по площах відображають 

поділ поселень на чотири групи: 1. малі – до 9,8 га; 2. середні – 10,5-20,5 га; 3. 

великі – 31,4-58,5 га; 4. гіганти – понад 100 га. Прослідковано побутування 

трьох перших груп на етапах ВІІ та СІ. На першому з них все ж переважають 

пам’ятки першої групи. На останньому етапі площа поселень зростає, 

з’являється пам’ятка, зарахована до четвертої групи – це Білий Камінь, 
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найбільше із відомих у культурному комплексі Кукутень-Трипілля на захід від 

Південного Бугу. 

 

2.2.4. Планування поселень. 

Про планувальну структуру пам’яток етапів ВІІ та СІ межиріччя 

Південного Бугу та Дністра відомо небагато. Маємо відомості, базовані на 

візуальних розвідках (Кринички, Коритне, Михайлівка-Колгоспне поле, 

Тростянчик, Чечельник та Черкасів Сад ІІ), супутникових знімках (Війтівка) та 

геомагнітній зйомці (Тростянчик, Війтівка). 

2.2.4.1. Відомості візуальних розвідок. 

Перші відомості стосовно планування поселень подає С. С. Гамченко, 

вказавши, що будівлі на досліджених ним трипільських пам’ятках 

розташовувалися рядами. Зазвичай зафіксовано не більш як три ряди, що 

прослідковано на поселеннях Кринички та Коритне, спрямованих відповідно до 

рельєфу місцевості. Споруди у рядах розміщені на відстані 15-30 м одна від 

одної. Віддаль між лініями споруд – від 25 до 50 м [Гамченко 1926, с. 36]. 

Розвідкою, проведеною М. Рубіним на поселенні Михайлівка-Колгоспне 

поле площею у 6,8 га, виявлено чималу кількість споруд, розташованих 

кількома еліпсами. У центральній частині поселення обмазки від будівель не 

знайдено. Є лише поодинокі фрагменти кераміки [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1951/25, 

арк. 2-3]. Про забудову поселення концентричними колами чи еліпсами 

повідомляли й інші дослідники. Таке планування, згідно з даними В.Н. Станко, 

зафіксоване на поселенні Серби ІІ [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1972/37б, арк. 8], а на 

пам’ятці Олександрівка-Крутянська І задокументовано структуру із двох півкіл 

[НА ІА НАНУ, ф. 64, 1972/37б, арк. 10].  

На вільних від сучасної забудови ділянках поселення Чечельник 

В. А. Косаківський візуально виявив залишки 94 глинобитних споруд, 

розташованих кількома овалами. Дослідник попередньо припускає існування на 

поселені щонайменше восьми концентричних овалів [Косаківський 1993а, с. 97; 

Вовк 2000, с. 33]. Однак, розглянувши складений план, впевнено можна 
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говорити тільки про два паралельних ряди жител, частково збережені у 

північно-західній частині поселення. Судячи з їх напрямку, не відкидаємо 

варіанта, що це залишки двох вулиць, розміщених по колу. Також одна чітка 

радіальна вулиця розташована в північно-східній частині пам’ятки, ближче до її 

центру. 

Вище подано дані візуальних розвідок, що є спробами охарактеризувати 

планування малих поселень. Більшість дослідників наголошують на розміщенні 

споруд концентричними колами чи півколами (Серби ІІ, Михайлівка-Колгоспне 

поле та ін.). Виділяють від однієї до трьох таких паралельних вулиць. На 

великому поселенні Чечельник споруди, очевидно, утворювали як округлі 

ззовні, так і радіальні вулиці в центральній частині.  

2.2.4.2. Геомагнітні плани та аналіз супутникових знімків. 

Геофізичні дослідження на пам’ятках трипільської культури беруть свій 

початок з середини 60-х рр. ХХ ст. На сьогодні бібліографія наукової 

літератури з цієї теми налічує сотні позицій [детальні огляди з теми див.: 

Дудкін 1998; Кошелев 2005; Chapman 2014в], тому детально це питання в 

межах роботи розглядати нема потреби. 

За понад 50-ти річну історію геофізичних робіт на пам’ятках Трипілля 

основна увага дослідників була звернена до регіонів Пруто-Дністровського та 

Буго-Дніпровського межиріч [Rassmann 2016б, fig. 1]. Натомість у регіоні Буго-

Дністровського межиріччя до останнього часу роботи були проведені тільки на 

чотирьох поселеннях: 1. Маяки (етап СІІ) – зафіксовано частину рову [Дудкин 

1968]; 2. Білозірка (етап ВІ-ВІІ) – позначено аномалії від 40 споруд на площі у 

4 га [Гусєв 1995, рис. 10]; 3. Ворошилівка (етап ВІІ) – зафіксовано 26 

безсистемно розташованих аномалій [Гусєв 1995, рис. 9]; 4. Тростянчик (етап 

ВІІ) – здійснено геомагнітну зйомку [Цвек 1990, с. 9], однак плану досі не 

оприлюднено. Отже, для Буго-Дністровського регіону маємо два геомагнітні 

плани – для поселень Білозірка та Ворошилівка. Враховуючи цей факт, 

проведення геофізичних розвідок у регіоні в майбутньому є надзвичайно 

актуальним завданням. 
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Найбільш якісні геомагнітні плани останнім часом зроблено для двох 

поселень регіону. Перший відображає практично повний план поселення 

Тростянчик, а інший – близько 20% від площі поселення Війтівка. Це дало 

змогу встановити загальне планування поселень, наявність будівель різного 

призначення, в тому числі громадських, оборонних та ремісничих споруд. 

Почнемо з оборонних споруд, які із застосуванням магнітної зйомки у 

регіоні виявлено вперше. На геомагнітному плані Тростянчика (рис. 13, 14, 16) 

з північної, північно-західної та північно-східної частин прослідковано дві 

паралельно розташовані лінійні аномалії, які півколом оконтурюють площу 

пам’ятки. Ширина аномалій 1,5-2 м, довжина кожної з них близько 317 м. 

Відстань між ними по всій протяжності коливається в межах 5,8-7,3 м. 

Подібні лінійні аномалії на пам’ятках Трипілля вперше зафіксовані 

зйомкою 2009 р. на поселеннях Окіул Алб та Кобань [Rassmann 2016а, p. 64-66; 

fig. 16; 19]; 2010-2011 рр. на поселенні Петрень [Rassmann 2016а, p. 61-64; 

fig. 9; 10c; 12]; 2011 р. у Майданецькому [Бурдо 2012; рис. 4-7; 11; 13; Rassmann 

2014а, fig. 21; 22; Rassmann et al. 2014б, abb. 8; 9; 11] та 2012 р. у Небелівці 

[Chapman 2014б, fig. 4; 5]. Зазвичай вони оточують площу поселення 

(Небелівка, Петрени, Кобань, Окіул Алб) або ж розміщені між зовнішніми 

рядами жител (Майданецьке, Петрени, Кобань).  

У 2013 р. такі аномалії були досліджені в Небелівці [Видейко 2015, с. 148-

150]. Вони виявилися залишками рову, заглибленого на близько 0,8 м від 

денної поверхні трипільського часу. Від сучасної поверхні – на 1,2 м. У перерізі 

рів має лійчасту форму, однак стінки не прямі, а з уступом. У верхній частині 

ширина рову 3 м, а в нижній – 0,6 м. Рів фіксувався завдяки темному 

заповненню по всій глибині заглиблення. Вкрай рідко у заповненні траплялися 

дрібні фрагменти кераміки. Ширина лінійної аномалії з Небелівки становила 

4 м, натомість після розкопок сам рів виявився на чверть вужчим. Мабуть, і 

ширина рову з Тростянчика становить не більше 1,5 м. Висловлено 

припущення, що рів із Небелівки являє собою залишки палісаду чи символічної 
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огорожі [детальніше про дискусію див.: Burdo 2016, p. 95-96], які по колу 

огороджували поселення. 

У будь-якому випадку виявлення подібних лінійних аномалій дозволяє 

зарахувати поселення Тростянчик до переліку укріплених поселень культурної 

спільності Кукутень-Трипілля, що згідно із зведених даних [див.: Дергачев 

2007, с. 36-42; карта 8; с. 62-63; детальніше про оборонні споруди Кукутень-

Трипілля див.: Збенович 1975; Бикбаев 2007, с. 13-19] є унікальним проявом 

для теренів України на етапі ВІІ Трипілля. 

Стосовно забудови Тростянчика за допомогою магнітної зйомки було 

встановлено наступне. На території поселення Тростянчик нараховано аномалії 

від 50 споруд. 24 із них – це порівняно чіткі прямокутні аномалії, які, очевидно, 

утворені завалами глини обпалених споруд. 26 споруд позначені нами як 

еродовані. Це може бути наслідком кількох причин: 1. слабкий випал обмазки, 

2. інакша конструкція деяких споруд, можливо, з мінімальним використанням 

глини [детальніше про проблему: Видейко 2015, с. 155-159; Рудь 2015а; Burdo 

2016, р. 107-110]; 3. природної ерозії; 4. значне пошкодження культурного шару 

сільськогосподарськими роботами. 

Усі позначені нами споруди за площею (табл. 3; рис. 17) поділяються на 

чотири групи, у яких сумарно виділено сім підгруп: група 1: підгрупа 1а – 23,1-

35,6 м
2
 (10 споруд); підгрупа 1б – 37,8-50,85 м

2
 (11 споруд); група 2: підгрупа 2а 

– 53,55-57,19 м
2
 (11 споруд); підгрупа 2б – 58,85-63,27 м

2
 (7 споруд);група 3: 

підгрупа 3а – 67-72,96 м
2
 (4 споруди); підгрупа 3б – 80,04-100,17 м

2
 (5 

споруд);група 4: 175,5 та 194,88 м
2
 (2 споруди). 

На фоні усіх будівель на пам’ятці (рис. 17) помітно виділяються дві 

споруди, зараховані до останньої групи. Вони розміщені у центральній частині 

поселення. Перша із них – №1 (південна, площа 175,5 м
2
), зорієнтована по вісі 

схід–північний-схід – захід–південний-захід. Вона утворена серією аморфних 

дрібних аномалій, які створюють її контур. Споруда №2 розташована північно-

східніше та перпендикулярно першій. Вона утворена чіткою аномалією по всій 

своїй площі у 194,88 м
2
. Частина території поселення (бл. 55х20 м) північно-
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східніше торця цієї будівлі є вільною від магнітних аномалій. Більше десяти 

аномалій вже розташовуються на площі перед ровами, потрапляючи в лінію із 

зовнішнім півколом забудови поселення. 

Значне переважання за площею, а також просторове розташування цих 

будівель на поселенні дозволяє зарахувати їх до категорії «мегаспоруд» (англ.: 

megastructure). Вперше будівлі цієї категорії зафіксовано геомагнітною 

зйомкою 2009 р. у Небелівці [Чепмен 2010, с. 458; Hale 2010, p. 36]. Починаючи 

з 2010 р. їх виявлено на інших пам’ятках культурної спільності: Петрени, 

Майданецьке, Доброводи [Rassmann 2014а], Війтівка. Найбільшу із відомих 

було розкопано 2012 р. в Небелівці, де інтерпретовано у якості громадської 

споруди, вірогідно – храму [Burdo 2016, р. 110-112]. 

Крім того на території поселення Тростянчик розпізнано 104 аномалії, 

які, очевидно, є ямами. Їх форма переважно близька до овальної, трапляються і 

аномалії, які не мають чітких геометричних обрисів. Розміри від 1,5 на 1,5 м до 

6 на 5 м. 

У розміщенні споруд та ям на території селища спостерігається чотири 

різні планувальні структури: 1. округла довга вулиця; 2. серія коротких вулиць; 

3. одиничні будинки; 4. групи ям на певній віддалі від споруд. 

Відображенням першого є зовнішня вулиця жител довжиною у понад 

180 м, розташована півколом. Вона є паралельною до ровів, що окреслюють 

межу пам’ятки. Споруди тут розміщені торцями до ровів. Вулиця 

переривається в північно-східній частині. В місці розриву територія вулиці 

(довжиною понад 40 м) зайнята аномаліями типу заглиблених об’єктів. Окрім 

цього, численні ями безсистемно розташовані між торцями жител та 

внутрішнім ровом. Вкрай рідко – між житлами та в їх торцях, спрямованих до 

центру поселення. 

Наступним напрямком у плануванні селища є розміщення споруд 

невеликими прямими вулицями, які об’єднують від трьох до шести будівель. 

Одна із таких вулиць (п’ять споруд) у східній частині поселення є радіальною 

відносно зовнішнього півкола забудови. Вона обмежує вільну від аномалій 
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територію навпроти мегаспоруди №2. Ще дві короткі вулиці з трьох та шести 

будівель, на схід та захід від мегаспоруди №2, розміщені паралельно до 

зовнішнього півкола. Дві вулиці, кожна з яких складаються з трьох споруд, 

розміщені паралельно до мегаспоруд. Ями поблизу цих вулиць розміщені як 

неподалік торцевих частин будівель, так і біля їх бокових частин. 

Відстань між будинками, об’єднаних у вулиці, переважно становить 

близько 1,5 м. Вкрай рідко – 4-6,5 м. 

Третім напрямком у стратегії забудови території селища є розміщення 

поодиноких будинків, які не входять до системи найближчих вулиць. Подібні 

будинки існують поблизу мегаспоруд та на південь від них. Зокрема, видається 

цікавим розміщення об’єктів на південній вузькій частині мису. Тут позначено 

лише чотири споруди, що розташовані на значній відстані одна від одної. Біля 

двох із них розташовані аномалії, попередньо позначені нами як горни (див. 

нижче). Окрім цього, на цій площі у 0,5 га геофізичні дослідження показали ще 

багато різних за формою безсистемно розташованих дрібних аномалій з 

інтерпретацією яких виникають труднощі. Ця ділянка позначена нами як 

«пошкоджена» (рис. 14, 16). На перший погляд вона та ще дві ділянки у 

центральній та східній частинах селища дійсно схожі на території 

перевідкладеного (пошкодженого, зруйнованого чи розкопаного) культурного 

шару, особливо, якщо порівнювати з геомагнітними планами інших поселень. 

До прикладу, на плані Майданецького [Rassmann 2014а, fig. 22a], Тальянок 

[Rassmann 2014а, fig. 9a; 12] та Петрен [Rassmann 2016а, fig. 9] чітко 

прослідковано місця розкопаних об’єктів. У цьому випадку слід згадати, що і на 

Тростянчику наприкінці 80-х рр. ХХ ст. проведено розкопки на площі, мабуть, 

не менше ніж 300 м
2
 [Цвек 2006, с. 47]. Однак точне розташування місця 

проведення цих робіт нам не відомо. 

З іншого боку частини поселення Тростянчик, позначені нами як 

«пошкоджені», нагадують території із великою кількістю ям, різних за площею 

та формою. Підтвердженням цієї думки є розкопки 2015 р., проведені на 

південно-західній околиці поселення (рис. 16; 26-30) [Рудь 2016а]. Тоді 
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розкопано три ями, заповнення яких не містило слідів пошкодження чи 

руйнації. Однак, можливо, це стосується лише окремих об’єктів. В якому стані 

інші аномалії на «пошкоджених» територіях – невідомо. 

Ще одним напрямком у стратегії освоєння території селища було 

розміщення окремих груп ям на певній віддалі від будівель. У цьому випадку 

об’єднати ту чи іншу яму із групи з конкретною спорудою у єдиний 

господарський комплекс – неможливо. Такі групи точно прослідковуємо на 

західній околиці поселення, на північ від мегаспоруди №2, в проміжку між 

житлами зовнішнього півкола забудови, а також між ним та внутрішнім ровом. 

На території поселення зафіксовано також три круглі аномалії, які 

попередньо інтерпретовані нами як горни для обпалу кераміки (рис. 14). Перша 

із них, в північно-західній частині поселення, має розміри 3,1 на 2,6 м. Друга, 

південно-східніше центральної частини пам’ятки, за розмірами 3 на 3,3 м. 

Третя, на півдні пам’ятки, має розміри 2,5 на 3 м. Середня потужність цих 

аномалій, означених нами як горни, становить близько 100 nT. Перша та третя 

аномалії розташовані в торцях споруд, за 2-2,5 м від них. Друга аномалія – в 

безпосередній близькості до бічної довгої сторони споруди з північного боку. 

На території поселення існують й інші аномалії за формою та розмірами 

схожі до вище нами описаних, однак їх потужність у nT значно менша.  

Аналогічні аномалії за геомагнітною зйомкою також відомі в Небелівці, 

Тальянках, Майданецькому, Доброводах, Петренах [Rassmann 2014а] та, згідно 

останніх дослідженням на поселенні Війтівка. Подібні об’єкти розкопано на 

перших чотирьох поселеннях [детально про їх характеристики та конструкцію 

див.: Korvin-Piotrovskiy 2016; Видейко 2015, с. 150-155]. 

Складністю у інтерпретації округлих аномалій із значним числом nT є 

присутність на поселеннях разом з горнами також і ям округлої форми, що 

повністю заповнені обпаленою глиною. Вперше після застосування на 

трипільських поселеннях сучасного геофізичного обладнання два подібні 

об’єкти розкопано у Майданецькому в 2013 р. [Müller 2016а, p. 79-86; fig. 6; 12]. 
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Один заглиблений об’єкт (яма №2), вщент заповнений обмазкою, досліджений і 

у Тростянчику 2015 р. (рис. 29) [Рудь 2016а]. 

Після знайомства із зображеннями поселень трипільської культури, що 

зафіксовані на супутникових знімках [Бурдо 2012, с. 267, 280; рис. 2, 1; 15, 2], 

було здійснено пошук подібних місць і в межах досліджуваного регіону. 

Здійснено перегляд площі усього регіону з використанням ресурсу Google 

Earth. У результаті виявлено два місцезнаходження, які за планувальною 

структурою нагадували трипільські поселення. Польового сезону 2015 р. 

виявлені місця було перевірено з метою збору наявного підйомного матеріалу. 

В результаті підтверджено існування на цих місцезнаходженнях пам’яток 

трипільської культури. Перше – Михайлівка, зараховане нами до етапу ВІ-ВІІ. 

Друге – Війтівка, відноситься до етапу СІ та входить до хронологічних меж 

нашої роботи. 

Супутниковий знімок поселення Війтівка [Rud 2016, p. 51-53] відображає 

низку лінійних слідів на площі близько 50 га, які вирізняються від загального 

зображення більш насиченим кольором. Для перевірки супутникового 

зображення здійснено геомагнітну зйомку на площі 9,8 га переважно у 

північно-східній частині поселення (рис. 18, 19), у місці двох паралельних 

ліній, які розміщені в центрі меншого еліпса. Також здійснено зйомку трьох 

вузьких смуг задля перевірки загального планування поселення. 

Магнітною зйомкою підтверджено, що лінії та плями на супутниковому 

знімку абсолютно точно відображають планувальну схему давнього поселення. 

Воно складалося із двох овалів забудови (більший – площею близько 850 на 

740 м та менший, вписаний у перший, розмірами близько 610 на 435 м), а в 

північно-східній частині внутрішнього – дві паралельні радіальні вулиці. В 

західній частині вони сполучаються лінією жител, утворюючи П-подібну 

фігуру. Три цих вулиці утворюють своєрідну чотирикутну «площу», в центрі 

якої розміщені три великі за площею споруди, практично паралельно одна 

відносно іншої. Центральна вулиця є найбільшою на поселенні. Споруди 

розміщені за напрямком північний-схід – південний-захід. Внутрішнє коло 
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забудови обмежує «площу» з північно-східного боку, але не повністю, адже 

лінія жител тут перервана. Це дозволяє попередньо припустити існування в 

цьому місці входу/виходу з «площі». Відстань між будинками у складі вулиць 

становить 1,5-24,0 м. Простір між овалами – близько 90 м завширшки. 

На поселенні Війтівка вдалося зафіксувати чіткі аномалії від 41 споруди. 

Визначено їх площі (рис. 20; табл. 4). Аномалії від трьох споруд відзнято 

частково. Усі споруди за площею поділено на п’ять груп, в яких сумарно 

виділено дев’ять підгруп: група 1: підгрупа 1а – 34,04-40 м
2
 (3 споруди); 

підгрупа 1б – 46,06-50 м
2
 (6 споруд); група 2: підгрупа 2а – 54,28-61,8 м

2
 (8 

споруд); підгрупа 2б – 67,65-74,58 м
2
 (6 споруд); група 3: підгрупа 3а – 83,79-

91,77 м
2
 (3 споруди); підгрупа 3б – 99,68-117,86 м

2
 (6 споруд); група 4: підгрупа 

4а – 142,72-190,07 м
2
 (3 споруди); підгрупа 4б – 252-337,12 м

2
 (3 споруди); 

група 5: 676,2 м
2
 (1 споруда). 

Як і на Тростянчику, у Війтівці теж є мегаспоруда (група 5), що значно 

переважає інші за площею (табл. 4; рис. 20). Вона розташована в центрі так 

званої «площі». Також досить великими є три споруди із групи 4б. Дві із них 

розміщені паралельно мегаспоруді, з боків від неї. А третя – при умовному 

вході/виході з «площі», в місці розриву внутрішнього кола забудови. 

На території поселення розпізнано 61 аномалію, які очевидно є ямами, 

переважно аморфними у плані. Розміри аномалій від 2х2 м до 15х15 м. Вузькі, 

довгі аномалії ям розташовані паралельно до мегаспоруди, аморфні – біля 

довгих сторін споруд на «площі». Три ями, виявлені біля аномалії, схожої на 

горн (північна частина геомагнітного плану). Однак більшість ям розташовані 

за 2-11 м від торцевих частин будинків. На радіальних вулицях вони 

розташовані в торцях, протилежних від мегаспоруд, у другому овалі жител – в 

торцях, які спрямовані всередину поселення, а у першому овалі – в торцях, які 

спрямовані назовні поселення. 

Геомагнітною зйомкою у Війтівці вдалося зафіксувати три аномалії, що 

схожі на горни (рис. 19). Перша (4,1×3,6 м) аномалія розташована в північно-

східній частині поселення, в місці з’єднання радіальної вулиці з другим овалом, 
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на відстані 25-35 м від найближчих споруд. Друга (3,3×3,7 м) – в центрі 

поселення, за 20 м на захід від будівель П-подібної вулиці. Третя аномалія 

(3,5×2,7 м) розташована в південно-східній частині, за межами першого овалу 

жител, на відстані 30 м від них. 

Унікальними за формою та розмірами, не відомі раніше для Кукутень-

Трипілля, є дві чотирикутні аномалії (рис. 18, 19) з території так званої 

«площі». Перша із них розташована на віддалі 18 м на південь від бічної 

сторони мегаспоруди. Має аномалію, подібну до тих, що представляють добре 

обпалені глинобитні завали споруд. Її розміри 10,4×7,8 м – тобто 81,12 м
2
. 

Друга аномалія дещо менша (8,5×8,7 м – 73,95 м
2
), розташована за 25 м на захід 

від торця великої будівлі, що розміщена північніше мегаструктури. 

Отже, вперше для регіону межиріччя Південного Бугу та Дністра 

отримано сучасні геомагнітні плани для двох поселень (Тростянчик, Війтівка), 

завдяки яким вдалося зробити висновки стосовно планувальної структури 

трипільських поселень регіону.  

План малого поселення Тростянчик демонструє чотири напрямки у 

розміщення споруд та ям на території селища: 1. округла довга вулиця; 2. серія 

коротких вулиць; 3. одиничні будинки; 4. групи ям на певній віддалі від споруд. 

Подібне планування, включно з слідами укріплень, нагадує поселення з 

території Молдови Путинешть ІІІ, датоване Кукутень А-Трипілля ВІ [Hofmann 

2016, fig.1]. Таким чином ця планувальна схема може вважатися архаїчною, яка 

виникла задовго до етапу ВІІ і застосовувалася упродовж тривалого часу на 

різних територіях поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 

Натомість велике поселення Війтівка сплановане двома овалами та 

трьома прямими вулицями (дві із них радіальні), які сполучаються у вигляді П-

подібної фігури на краю внутрішнього овалу. Більшість ям розміщені у торцях 

будівель. Планування поселень у вигляді овалів є типовим для межиріччя 

Південного Бугу та Дніпра вже з етапу ВІІ, де його встановлено вже для 

Володимирівки та Небелівки [Видейко 2013, с. 19-66]. Слід зауважити, що для 

Пруто-Дністровського межиріччя у цей період типовим є планування поселень 
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аналогічного розміру у вигляді кількох кіл, вписаних одне в одне. Так 

сплановані поселення Петрень [Rassmann 2016a, fig. 9] та Стольнічень [Terna 

2016, fig. 3]. Таким чином ми бачимо, що за загальною планувальною схемою 

Війтівка тяжіє до Буго-Дніпровського межиріччя, а не західніших територій. 

На згаданих поселеннях виявлено так звані мегаспоруди, які, до речі, 

орієнтовані в обох випадках практично в одному напрямку – по лінії північний-

схід – південний-захід (із незначними відхиленнями). Території перед 

мегаспорудами вільні від забудови, очевидно вказуючи на розташування 

їхнього входу – у північно-східному напрямку. У Війтівці зафіксовано 

унікальний для Трипілля-Кукутені випадок, коли з боків від мегаспоруди було 

зведено ще дві будівлі, але вдвічі менші за площею. Разом з ямами довкола та 

ще двома чотирикутними аномаліями вони утворюють певний цілісний 

комплекс. Не виключено, що цей комплекс, як у випадку з Небелівкою, мав 

сакральний характер. Вже було згадано про існування подібних споруд на 

поселеннях як Пруто-Дністровського (Петрень, Столничень) так і Буго-

Дніпровського межиріччя (Небелівка, Майданецьке, Доброводи, Глибочок), що 

вказує на їх універсальний характер для спільності Кукутень-Трипілля на 

різних територіях. Разом із тим схема розміщення мегаспоруди у Війтівці 

відповідає засадам, типовим саме для Буго-Дніпровського межиріччя. Разом із 

зазначеною вище подібністю у планувальній структурі це знов таки вказує на 

тісні відносини населення межиріччя Дністра та Південного Бугу саме зі 

східнішими регіонами. 

Завдяки застосуванню сучасного геофізичного обладнання на поселеннях 

Тростянчик та Війтівка також виявлено аномалії, що попередньо інтерпретовані 

як горни для випалу кераміки. Таким чином на території поселень існували не 

лише житлові та громадські споруди, але і виробничі комплекси. 

 

2.3. Житлові споруди: джерела та питання реконструкції 

Джерелами для реконструкції жител з поселень досліджуваного регіону є 

рештки різнотипових споруд, які і є основним об’єктом польових досліджень в 
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трипіллязнавстві. Трипільське домобудівництво зазвичай розглядають в рамках 

двох основних концепцій, які різняться за визначенням ролі вогню та 

поверховості споруд [детальніше див.: Круц 2003; Колесников 1993; Відейко 

2004а, с. 316-320]. Одна із концепцій розглядає вогонь, як технологічний 

фактор при будівництві одноповерхових будівель. Інша ж, що вогонь виконував 

деструктивну функцію, а споруди були двоповерховими. 

Зауважимо, що обсяг відомостей стосовно наземних споруд у регіоні 

обмежений відносно незначним обсягом проведених тут польових досліджень. 

Слід також брати до уваги рівень фіксації та стан публікацій і збереженості 

документації стосовно польових досліджень, особливо кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. Ця обставина також значно обмежує доступні нам нині відомості. 

Вивчення залишків наземних глинобитних будинків було проведено на 

поселеннях Кринички (11), Білий Камінь (6), Чечельник (1), Черкасів Сад І (1) 

та ІІ (3), Стіна 1/4 (4), Буша (2), Кирилівка (2), Тростянчик (2). Таким чином в 

тій чи іншій мірі розкопано рештки 31 будівлі, однак слід зазначити, що 11 з 

них – тобто понад третину – це дослідження у Криничках, про які відомостей 

бракує. Часткові розкопки (шурфи, траншеї) залишків споруд проведено на 

пам’ятках Немирівське, Станіславка, Гетьманівка І, Вишенька, Кривецьке та 

Ольгопіль. 

Інша особливість про яку варто згадати – це та обставина, що розкопки 

залишків споруд з Білого Каменя та Криничок в кін. ХІХ – в 1-й пол. ХХ ст. 

були за великим рахунком чи не першими кроками до розуміння архітектури 

трипільських споруд [Макаревич 1940; Кларк 1953, с. 149]. Документація з тих 

часів втрачена, а тому реконструкції проводити важко. Більш інформативними 

є польові дослідження другої половини ХХ ст. 

Під час розкопок залишки споруд трипільської культури постають у 

вигляді скупчення шматків обпаленої глини. Серед них виділяємо різні 

архітектурні елементи, як-то міжповерхові перекриття, стіни чи деталі 

інтер’єру. Свідченням використання дерева в якості каркасу споруд є численні 

відбитки дошок, колотих колод, лозин та іншого.  
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Безсумнівно, найпершим етапом у спорудженні будівель був вибір та 

підготовка ділянки для зведення. Місце розташування кожної будівлі на 

поселенні, очевидно, відповідало попередньо запланованій структурі. Особливо 

це твердження має вагу при розгляді планувальної структури Війтівки, 

частково Тростянчика (докладніше розділ 2.2.4.). У випадках розміщення 

окремих ділянок поселення на похилих ділянках, де крутизна схилу складає до 

30°, без терасування та підсипки не обійтися [Маркевич 1981, с. 76; 

Овчинников 2014, с. 38]. У подібних умовах розташована більша частина таких 

пам’яток, як Чечельник, Кривецьке, Стіна 1/4, частина площ пам’ятки Білий 

Камінь. Навіть на відносно рівних ділянках не можливо обійтися без 

нівелювання поверхні. М. Л. Макаревич зафіксував нівелювання поверхні перед 

спорудженням житла 2 із Стіни 1/4. Адже перепад висот природнього схилу в 

межах житла становить 0,35 м, а перепад глибин залягання будівельних 

залишків – всього 0,15 м. [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1958/6, арк. 3]. Натомість, 

Д. К. Черновол доводить розміщення жител небелівської групи на невирівняних 

схилах [Черновол 2012, с. 64, 66]. 

Споруда №1 із Черкасового Саду ІІ, розмірами 7,6×5 м, зведена над 

заповненою ямою розмірами 4,3×3,7 м (детальний опис ями див. підрозділ 2.4). 

Задля запобігання просідання долівки в яму, її поверхня була покрита глиняною 

масою із рослинною домішкою. Поверхня цієї глиняної підлоги загладжена і в 

деяких місцях має нівелюючий шар. Загальна товщина шару глини сягала 20 

cм. Цікаво, що випал глини на всій глибині неоднорідний, що фіксується по 

кольору фрагментів. Від цегельного у верхній частині до коричневого і навіть 

чорного у нижній [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 5, рис. 19]. 

Більшість досліджених споруд регіону були двоповерховими. 

Перекриттям першого та долівкою другого поверху слугував товстий шар 

глини із рослинною домішкою, намазаний на дерев’яну основу. 

Використовували колоті плахи та кругляк, розміщений зазвичай поперек довгої 

вісі споруди. При розкопках будівлі №3 із Черкасового Саду ІІ, встановлено, 

що для перекриття використано колоте дерево 7-20 см завширшки [НА ІА 
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НАНУ, ф. 64, 1984/132, арк. 2-3]. У випадку з житлом №2 із цього ж поселення, 

дерев’яний настил перекриття був розміщений за напрямком довгої вісі 

будинку [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 9]. Товщина глиняної обмазки, 

намащеної на перекриття з дерева зазвичай становить 10-20 см. Поверхня її 

загладжена, знизу відповідно відбитки дерева. Обпал її зазвичай рівномірний, 

високотемпературний, іноді й доведено шматки обмазки до ошлакованого 

стану. Цю обставину слід співвіднести із загибеллю споруди у пожежі. Підлога 

другого поверху житла №2 з Гетьманівки І мала на поверхні сліди нівелювання 

розчином глини з домішкою піску, товщиною в 0,5-1 см (рис. 21, 1-2) [Рудь 

2015в, с. 39]. 

Відомості стосовно стін досить скромні. В. А. Косаківський повідомляє, 

що у південно-східній частині площадки №1, дослідженої в Чечельнику, 

простежено залишки стіни, розміром 1,6×1,5 м. Із внутрішнього її боку 

прослідковувалися відбитки лози, яка була переплетена на 4-х горизонтальних 

плахах. Зовнішній бік цієї стіни оштукатурено світло-рожевою глиною [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1990/144, арк. 20-21; рис. 34-35]. Стіни споруди, дослідженої на 

поселенні Варварівка XV у Пруто-Дністровському межиріччі, мали сліди 

багаторазової побілки або ж фарбування в яскраво-червоний колір [Маркевич, 

1981, с. 77]. Червона фарба на стінах споруди зафіксована і на поселені 

досліджуваного регіону Вишенька. 

Черінь печі із житла №2 з Гетьманівки І (рис. 21, 1) південно-східною 

стороною примикав до дерев’яної, горизонтально зведеної на підлозі 

конструкції, про що свідчить відбиток дерева на бічній стороні череня та 

виїмка. За виїмкою розташовувалися доволі крихкі фрагменти обпаленої глини 

жовто-сірого кольору із значною рослинною домішкою. Поверхня шматків – 

загладжена, а знизу збереглися відбитки прутів діаметром 2,5-3 см. Товщина 

фрагментів становить 7-9 см, оскільки вони розламані по центру дерев’яних 

прутів, в місці найбільшого їх діаметру. Ці фрагменти обпаленої глини з 

відбитками прутиків, мабуть, не що інше як залишки стіни загальна товщина 

якої складала близько 14-18 см. 
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В окремих спорудах з трипільських поселень регіону задокументовано 

поділ внутрішнього простору на окремі кімнати. До прикладу житло №1 з 

Черкасового Саду ІІ було двокамерним на рівні першого поверху. Перегородку 

зафіксовано по рівчаку шириною у 13 cм в шарі обмазки, який проходив 

перпендикулярно довгій вісі споруди [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 5]. Про 

поділ споруд на дві, а іноді і більше камер пишуть і дослідники інших поселень, 

зокрема Тростянчика [Цвек 2006, с. 47-49, рис. 19], Чечельника [НА ІА НАНУ, 

ф. 64, 1990/144, арк. 20-21] та Білого Каменя [Макаревич 1940, с. 453-455]. 

На нечисленних досліджених спорудах виявлено кілька типів деталей 

інтер’єру, що побутували в регіоні. До них належать опалювальні пристрої 

(черені відкритих вогнищ, печі), корита і різноманітні вимостки.  

На сьогодні фіксуємо побутування в регіоні трьох варіантів 

опалювальних пристроїв. До першого зараховуємо прямокутну в плані піч 

розмірами 1×1,1 м із округлим зводом з житла №1 у Черкасовому Саду ІІ. 

Стінки по периметру печі зведені у вигляді бортика товщиною 7-10 см. Їх 

змонтовано з глини із рослинною домішкою без використання дерев’яних 

конструкцій. Стінки збереглися на висоту 10-30 см. Округле склепіння печі 

зруйноване падінням перекриття будинку. Стінки печі примазані з боків до 

череня, який підвищувався над рівнем підлоги. Черінь споруджено із двох 

шарів різнотипової глиняної маси. Для верхнього шару використано опісочену 

глину, нанесену товщиною у 0,7-0,9 см. Для нижнього – глину із домішкою 

полови. Його товщина 6 см. У процесі використання печі її черінь, очевидно, 

ремонтувався, оскільки виявлено три горизонти із застосуванням двох типів 

глиняної маси. Черінь печі після двох ремонтів сягав потужності 25-27 см [НА 

ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 4-5, рис. 19, 21-24].  

Наступним варіантом опалювальних пристроїв є черінь печі у вигляді 

підвищення із споруди №2 у Гетьманівці І (рис. 21, 1-2). Конструкція площею 

1,5×1,9 м здіймалася над рівнем глинобитної підлоги на висоту 8-10 см. Вона 

мала закраїну в північно-східній частині, розташовану перпендикулярно довгій 

вісі будинку. Для спорудження використано глину зі значним вмістом піску. 
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Підвищення зводилося у кілька етапів. Спочатку було сформовано його 

центральну частину, а потім примазано масивну закраїну та загладжено усю 

площу конструкції руками. Даний черінь був розміщений на другому поверсі 

споруди та південно-східним боком примикав до зовнішньої стіни споруди 

[Рудь 2015в, с. 39]. 

До третього варіанта опалювальних конструкцій зараховуємо черінь, 

обнесений по периметру невисоким бортиком із площадки №2 поселення 

Немирівське. Основа конструкції була вимощена керамікою. Опалювальний 

пристрій був розміщений на другому поверсі будинку [НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1986/2а, арк. 16; рис. 42-44; Відейко 2010, с. 13, рис. 3, 3,4,5]. 

До вимосток, які попередньо можна інтерпретувати як припічки 

зараховуємо невеликі спорудження поблизу печей житла №1 з Чечельника, 

житла №3 зі Стіни 1/4 та житла №3 із Черкасового Саду ІІ. 

Залишки єдиного глиняного корита з поселень регіону знайдено в Буші у 

північній частині споруди №2. Воно мало невеликі розміри та прямокутну 

форму. Споруджено із глиняної маси з рослинною домішкою [Косаківський 

2009а, c. 43]. 

Найбільш поширеними із деталей інтер’єру будівель є різноманітні 

вимостки, споруджені із глини без видимих рослинних домішок. Їх зводили як 

на земляній підлозі (Гетьманівка І, Кирилівка), так і на глинобитній долівці 

(Буша). Поверхня завжди загладжена. Висота вимосток зазвичай до 10 см, 

споруджені вони у кілька шарів. Одношарова вимостка з Гетьманівки І мала 

висоту 2-3 см [Рудь 2015в, с. 39]. У спорудах з поселення Чечельник (Ж. №1), 

Черкасів Сад ІІ (Ж. №3) [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1984/132, арк. 3-4] 

задокументовано наявність заокруглених до підлоги країв. Збережені частини 

вимосток в більшості мають розміри близько 1х1 м. Дві вимостки великих 

розмірів знайдено в споруді №1 з поселення Кирилівка. Перша з них, у 

північно-східній частині будівлі, частково збереглася на площі 2,5×2,8 м. 

Поверхня гладка, має орнамент у вигляді концентричних кіл, вписаних один в 

один. Друга вимостка, площею 1,5×1,2 м, знаходилася у південно-західній 



84 

частині будівлі. Обидві вимостки споруджені з глини з домішкою піску. Їх 

товщина – в межах 4,5-5 см. Перша – нанесена у три шари, друга – у чотири. 

Покладені на земляну підлогу [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1955/21, арк. 7-9]. За 

формою маємо прямокутну вимостку в Чечельнику та круглу у Тростянчику 

[Цвек 2006, с. 47-49]. 

Опосередковано на користь існування, принаймні в південній частині 

регіону, хрестоподібних вимосток в будівлях свідчить модель житла відкритого 

типу із Черкасового Саду ІІ (див. підрозділ 3.3.2). У протилежній від входу 

частині будівлі, біля вікна, на підлозі розміщується вимостка хрестоподібної 

форми [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1984/132, рис. 47]. Такі вимостки зображено також 

на керамічних моделях із сусідніх регіонів, Попудні [Majewski 1913; Бурдо 

2005а, с. 102; Палагута 2017] та Сушківки [Козловська 1926, с. 54-57; Якубенко 

1999, с. 97-101; Якубенко 2004, с. 506].  

Вимостки хрестоподібної форми розкопано у спорудах кількох пам’яток 

Кукутень-Трипілля як на Схід, так і на Захід від досліджуваного регіону. У 

ареалі Буго-Дніпровського межиріччя вони відомі у Володимирівці [Пассек 

1949а, с. 83-89] та Небелівці [Видейко 2013а, с. 109, 112-113, рис. 11, 2,3,5; 

рис. 13]. Там вони були приналежністю як житлових, так і громадських 

будівель. На теренах західніше р. Дністер маємо інформацію лише про одну 

хрестоподібну вимостку, знайдену на поселенні Бринзень VІІІ [Bikbaev, 

in press]. Цікаво, що поселення, з яких походять хрестоподібні вимостки 

безпосередньо як деталі інтер’єру в спорудах, відносяться до етапу ВІІ 

(мерешовська, володимирівська та небелівська групи), а відомі зображення цих 

вимосток у керамічних моделях відносяться до наступного етапу культури – СІ 

(томашівська та чечельницька групи). У розкопаних спорудах немає жодної 

хрестоподібної вимостки. Існують тільки зображення такого типу вимосток. 

Д. К. Черновол пропонує розділити площадки трипільської культури на 

два варіанти. До варіанта А зарахувати площадки без елементів інтер’єру на 

першому поверсі, а до варіанта В – площадки із елементами інтер’єру 

[Черновол 2015, с. 53]. Враховуючи складність інтерпретації площадок (рис. 21, 
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3; 22-25) за наявною документацією та опублікованими даними, все ж 

відзначаємо, що до споруд варіанта В відноситься більшість досліджених 

площадок. Це житла №1 (рис. 25) та 2 з Кирилівки, житла №1 (рис. 22, 1), 2 

(рис. 22, 2) та 3 (рис. 23) з Черкасового Саду ІІ, а також споруда №1 з 

Гетьманівки І. До площадок варіанта А обережно зараховуємо лише житло №2 

(1958) зі Стіни 1/4. Перший поверх розцінюється дослідниками як 

господарський із розташуванням на ньому вимосток та робочих місць [Круц 

2003, с. 75]. В цьому випадку видаються незрозумілими випадки розміщення 

печей на перших поверхах досліджених будівель в Черкасовому Саду ІІ. Цю 

проблему ми схильні пов’язувати із методикою польової фіксації та 

інтерпретацією дослідниками окремих об’єктів, а ніж із особливостями, що 

притаманні досліджуваному регіону. Це ж, мабуть, і пояснює безсистемне 

розміщення елементів інтер’єру на рівні другого поверху. Як наприклад дві 

печі житла 2 зі Стіни 1/4.  

Найбільшою кількістю досліджених будівель вирізняється томашівська 

група етапу СІ в Буго-Дніпровському межиріччі. Дослідники неодноразово 

наголошували на переважній одноманітності устрою площі другого поверху 

будинків [Черновол 2008; 2013, с. 72-73; 2015, с. 53; Шмаглий 2001-2002, с. 88; 

Дяченко 2009, с. 4]. Отже, другий поверх досліджених будинків зазвичай 

розділений на два приміщення: сіни та житлова кімната. У сінях часто 

знаходять різноманітні вимостки та робочі місця із зернотерками чи коритами, 

що свідчить на користь господарської функції даного приміщення. Серед 

об’єктів інтер’єру розміщених в житловій кімнаті, маємо піч, іноді й з 

припічком, які розташовані справа від входу, під довгою стіною будівлі. Також 

в цьому приміщенні, зліва від входу, вздовж іншої довгої стіни, зазвичай 

розташований вузький та довгий подіум. В протилежному від входу торці 

будівлі розміщено вимостку-вівтар. Додатковим підтвердженням цього 

планування виступають і моделі жител відкритого типу, знайдені на 

трипільських поселеннях томашівської, а також і чечельницької групи (див. 

підрозділ 3.3.2). Серед розкопаних споруд в досліджуваному регіоні, до вище 
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наведених, дещо усталених принципів планування другого поверху споруд 

можна частково зарахувати лише житло №3 з Черкасового Саду ІІ. Там 

конструкція інтерпретована як піч розміщена біля однієї з довгих стін будинку, 

а в торці будівлі – вимостка. У внутрішньому плануванні інших споруд 

закономірностей не виявлено.  

Отже, у досліджуваному регіоні за понад сто років розкопано повністю чи 

частково залишки близько 40 споруд. Підтримуємо думки попередників про 

деструктивну функцію вогню в утворенні трипільських площадок. Відповідно 

до опублікованої інформації та наявних джерел розглядаємо більшість 

досліджених будівель як двоповерхові, іноді вони мали перегородку на рівні 

першого чи другого поверхів.  

Двома головними будівельними матеріалами були дерево та глина. 

Найкраще збереженими до наших часів доходять залишки перекриття першого 

поверху із шару глини до 20 см, який намазано на дерев’яне перекриття із 

колотого кругляку та широких плах. Каркасом для стін виступали колоди та 

тонкі переплетені прутики. Товщина стін, очевидно, не перевищувала 15-20 см. 

Стіни неодноразово ремонтувалися підмазками та були пофарбовані червоною, 

з відтінками, фарбою. Для зведення стін та перекриттів використовували глину 

із значною рослинною домішкою, це були результати обмолоту зерна.  

Натомість, для спорудження об’єктів інтер’єру використовували зазвичай 

глину із домішкою піску. Деталями інтер’єру є печі із припічками, корита і 

різноманітні вимостки. Фіксуємо побутування в регіоні трьох варіантів 

опалювальних пристроїв: прямокутна в плані піч із округлим зводом, черінь 

печі у вигляді підвищення над рівнем глинобитної долівки та черінь відкритого 

вогнища обнесений по периметру невисоким бортиком.  

Найбільш поширеними із деталей інтер’єру будівель є різноманітні 

вимостки, споруджені як на земляній поверхні першого поверху, так і на 

глинобитній долівці другого. Вони мали закраїни скруглені до підлоги. За 

формою прямокутні, округлі та можливо, хрестоподібні. Детальний аналіз 
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інтер’єру споруд поки що не виявив певних закономірностей та відмінностей в 

укладі внутрішнього простору будівель досліджуваного регіону. 

 

2.4. Заглиблені об’єкти 

Під заглибленими об’єктами в даному випадку ми розуміємо впущені з 

рівня денної поверхні трипільського часу заглиблення незалежно від їх 

ймовірного призначення (котловани для видобутку глини, землянкові чи 

напівземлянкові житла, господарчі та культові ями, тощо), яке у процесі 

використання могло бути змінене.  

Різнотипові заглиблені об’єкти на пам’ятках півдня лісостепової зони в 

межиріччі Південного Бугу та Дністра розкопано в Криничках, Немирівському, 

Станіславці, Черкасовому Саду ІІ та Тростянчику. Нижче ми розглянемо 

основні результати цих досліджень, зазначивши інтерпретацію, подану 

авторами розкопок. 

Вже С. С. Гамченко поблизу будинків розкопав ями двох типів: сміттєві, а 

також із звуженою верхньою частиною і стінками, обмащеними глиною 

[Старкова 2012, с. 5]. 

Найбільше за площею заглиблення у межах досліджуваного регіону 

знайдено під час розкопок на поселенні Черкасів Сад ІІ. Його унікальність 

полягає і в тому, що над ним було споруджено будівлю №1 (див. підрозділ 2.3). 

Отже, розміри заглиблення на момент виявлення становили 4,3×3,7 м. За 

словами авторів досліджень, на пологій південно-східній стінці зафіксовано 

кілька уступів, інші стінки рівні, із незначними заокругленнями ближче до дна 

[НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 6, рис. 28, 29, 32]. Рівень дна по всій площі 

ями нерівний. Прослідковано пониження у північно-західній частині, що 

утворено двома окремими заглибленнями, розділеними перегородкою висотою 

в 0,1 м. Площа першого заглиблення становить 1,85×1,8 м, глибина від репера – 

1,5 м. Площа другого заглиблення – 0,85×1,25 м, при глибині 1,35 м [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 6].  
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Заповнення усього об’єму заглиблення під спорудою 1 складалося із 

пухкого, попелистого, різних відтінків сірого кольору ґрунту. Шари попелу 

залягали суцільними вузькими лініями. Окрім цього, присутні шматки обмазки, 

глиняна крихта та у значній кількості кістки тварин і фрагменти кераміки. 

Невеликі два заглиблення в межах заглиблення під спорудою 1 були заповнені 

попелом. На дні першого знайдено «шматок обмазки округлої форми, 

загладжений з усіх сторін: 34×30×3 см» [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 6-7].  

За півтора метра південіше від південно-східного торця будівлі 1 з 

поселення Черкасів Сад ІІ знайдено ще одне заглиблення – яма 1. Овальне у 

плані, площа 2,2×1,8 м, глибина від нульової позначки 1,5 м. Заповнення 

подібне до заглиблення під спорудою 1. Окрім цього, тут ще й знайдено 

фрагмент антропоморфної статуетки та шматки зернотерок [НА ІА НАНУ, 

ф. 64, 1983/86, арк. 7. 

У Черкасовому Саду ІІ досліджено ще два заглиблених об’єкти, 

розміщених на відстані 8,5 м один від одного. Яма 2 – з діаметром у верхній 

частині 2,6 м та діаметром 1,2 м в придонній частині. Глибина від нульової 

позначки становила 2,2 м. Яма 3 при верху була всього 0,7 м, а знизу 0,3 м. При 

цьому глибина від репера становила 2,1 м [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 8]. 

Враховуючи, що культурний шар на поселенні знаходиться на глибині 0,4-0,5 м 

[НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 2, 8] глибина ями 2 у трипільський час не 

мала перевищувати 1,8 м, а ями 3 – не більше 1,7 м. А враховуючи, що глибину 

залягання культурного шару подано для вершини завалу будівлі, то реальні 

глибини ям могли бути ще на 0,2 м меншими.  

На південно-західному краю житла №3 зафіксовано контур ще одного 

заглиблення на території поселення Черкасів Сад ІІ. Яма 4 (у звіті за 1984 р. 

фігурує під №1) неправильної овальної форми, мала найбільший розмір у 

верхній частині 2,65 м та у нижній 1,2 м. Була заглиблена на 0,7 м від рівня 

поверхні у трипільський час [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1984/132, арк. 5, рис. 8]. 

Заповнення усіх трьох ям однакове, із деякими варіаціями. В основному 

це був ґрунт чорного кольору із прошарками попелу. В заповненні знаходилася 
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велика кількість фрагментів кераміки як окремих, так і у складі розвалів. Також 

кістки тварин, фрагменти обмазки і каміння, різні знаряддя праці [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 8; НА ІА НАНУ, ф. 64, 1984/132, арк. 5]. На дні ями 

4 залягав шар сильно перепаленої глиняної крихти та попелу [НА ІА НАНУ, 

ф. 64, 1984/132, арк. 5]. 

Велику яму під долівкою першого поверху житла 1 Л. Ю. Поліщук 

розглядала як землянку із двома місцями під вогнища (йдеться про два малих 

заглиблення в межах ями) та вхідною пологою, східчастою частиною. На її 

думку, часом землянку засипали сміттям, а поверх збудували житло [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 7]. Яма 1, розташована в торці будівлі, за 

припущенням дослідниці, спочатку служила зерносховищем, а пізніше була 

заповнена сміттям. Фрагменти обмазки над ямою дозволяють авторам 

досліджень говорити про певну господарську прибудову в цьому місці 

[Патокова 1989, с. 34-37]. Заглиблення №2, №3 та №4 згадуються як 

господарські ями [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 8]. 

На поселенні Тростянчик досліджено повністю три ями та ще одну 

частково (рис. 26-30).  

Контур ями 1 (рис. 26) вперше зафіксовано на глибині 0,3 м у східній 

частині шурфу. Контур заповнення чітко проглядався повністю вже з глибини 

0,5 м. Максимальна зафіксована глибина від рівня сучасної поверхні – 1,49 м. 

Ймовірно, від рівня трипільської поверхні яма була опущена в середньому на 

глибину 1,04-1,16 м. У плані вона має овальну форму та розміри 3,7×2,85 м, 

витягнута за лінією північний схід – південний захід. У перетині яма має 

лійчасту форму. 

Стратиграфія заповнення ями (показники від сучасної поверхні) така: 

шар 1. 0 – 0,34-0,42 м – чорнозем з перевідкладеними дрібними фрагментами 

обпаленої глини і кераміки; шар 2. А) - 0,34-0,42 – 0,63-0,74 м – темне, з 

сіруватим відтінком, компактне заповнення ями, містить масивні глиняні 

вироби (рис. 26, 27) зрізано-пірамідальної та дископодібної форми (див. 

підрозділ 4.1.4), фрагменти кераміки, каміння, кістки тварин, мушлі молюсків 
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Unio, знаряддя праці та дрібні фрагменти обпаленої глини; В) - 0,63-0,74 – 0,97-

1,16 м – темне, з сіруватим відтінком, компактне заповнення ями, більш 

насичене матеріалом, порівняно з шаром 2А; шар 3. - 0,97-1,16 – 1,12-1,49 м – 

сильно гумусоване заповнення ями чорного кольору з незначним вмістом 

попелу і дрібної глиняної крихти. 

Яма 2 (рис. 29) у плані округла, із максимальним зафіксованим діаметром 

1,58 м. Гранична глибина ями від нульової позначки, обраної в північно-

західному куті шурфу, становить 1,66 м. У верхній частині стінки ями не 

зафіксовано, але її контури можна приблизно визначити за концентрацією 

матеріалу. Стінки нижньої половини ями вертикальні, дно практично рівне 

(перепади до 5 см). Відповідно, форма ями близька до циліндричної. 

Стратиграфія заповнення ями (показники від рівня сучасної поверхні): 

шар 1. 0 – 0,13-0,19 м – чорнозем з перевідкладеними фрагментами обпаленої 

глини і поодинокими фрагментами кераміки; шар 2. А) - 0,13-0,19 – 0,59-0,96 м 

– темно-сіре заповнення ями з великою кількістю фрагментів обпаленої глини, 

а також поодинокими фрагментами керамічних виробів і кістками тварин; В) - 

0,59-0,96 – 1,85 м – темно-коричневе заповнення ями з великою кількістю 

фрагментів обпаленої глини, поодинокими вуглинками згорілого дерева, 

фрагментами кераміки, кістками тварин і мушлями молюсків Unio.  

По всій глибині ями знайдено лише кілька невиразних фрагментів 

кераміки. Це може свідчити про заповнення ями в один прийом. Навіть 

випадкове сміття не встигло сюди потрапити. Майже на дні ями, на глибині 

1,57-1,49 м, практично в її центрі, знайдено зернотерку розмірами 40×31×9,5 см 

(Д×Ш×В) (рис. 29). Вона лежала спрацьованою поверхнею донизу. На дні, по 

всій площі ями, виявлено кілька дрібних фрагментів дуже фрагментованих 

кісток і мушель Unio. 

Контур ями 4 (рис. 29) зафіксовано за 0,8 м на схід від ями 2. Площа 

розкритої нами частини становить 0,6×2,05 м. У цих межах яму розкопано до 

глибини 0,53 м від сучасної поверхні. Далі роботи не проводилися. Об’єкт 

законсервовано. Продовження ями по площі спостерігається у північно-
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східному та східному напрямках. Заповнення у досліджених об’ємах аналогічне 

до шару 2А ями 1, але більш насичене попелом. 

Яма 3 (рис. 30) в перетині має лійчасту форму, в плані нагадує овал. 

Витягнута за лінією північний схід – південний захід на 2,82 м. Ширина 

становить 1,76 м. Гранична глибина ями від нульової позначки (північно-

західний кут шурфу) становить 0,92 м. Мабуть, у трипільський час глибина ями 

не перевищувала 0,85 м. 

Стратиграфія заповнення ями (показники від рівня сучасної поверхні) 

наступна: шар 1. 0 – 0,27-0,43 м – чорнозем з перевідкладеними фрагментами 

обпаленої глини і кераміки; шар 2. - 0,27-0,43 – 0,82-1,23 м – темне, з сіруватим 

відтінком, компактне заповнення ями з фрагментами керамічних виробів, 

камінням, кістками тварин, мушель Unio, знаряддями праці та фрагментами 

обпаленої глини. Окрім цього, на різних глибинах та у різних секторах ями 3 

знайдено три мідних вироби: намистина, ціле чотиригранне шило та фрагмент 

шила (робоча колюча частина) (рис. 30, 1). 

Підведемо підсумки. Усі описані вище заглиблені об’єкти за формою 

можна поділити на два типи. До першого належать лійчасті в перетині, глибокі 

ями, де діаметр вершини перевищує діаметр придонної частини практично 

вдвічі. Серед них прослідковано два підтипи за розміром. До першого 

зараховано заглиблення великого розміру з максимальним діаметром 2,2-4,3 м 

(ями №1, 2 та 4 з Черкасового Саду ІІ, яма №1 та 3 з Тростянчика). А до 

другого – мала яма з верхнім діаметром 0,7 м (яма №3, Чекасів Сад ІІ). До 

другого типу зараховано вузькі глибокі заглиблення із вертикальними, або ж 

злегка розширеними до дна стінками, як-от яма №2 із Тростянчика та деякі ями 

із Криничок. 

У випадку із заглибленими об’єктами із поселення Тростянчик цілком 

актуальним є припущення про те, що заглиблені об’єкти могли слугувати 

глинищами з видобутку сировини для будівництва чи керамічного 

виробництва. Зважаючи на форму заглиблень, ця версія цілком може пояснити 

призначення ям № 1 та 3 з досліджуваного поселення. Не є виключеним, що 
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сировина, отримана при вибірці ями №2, також була використана для подібних 

цілей. Згідно з геомагнітним планом поселення, ями розташовані на значній 

віддалі від спалених споруд, а тому поєднати яму та споруду у єдиний житлово-

господарський комплекс не вдасться. А в результаті неможливо провести 

зіставлення та підрахунки на зразок досліджень у Майданецькому. Там, на 

прикладі розкопок будівлі 44 у 2013 р., зроблено спробу статистично 

підтвердити можливість використання глини із найближчої ями розкопу 52. 

Йдеться про визначення обсягу глини, добутої із об’єму розкопаної ями та 

співвідношення цієї цифри із приблизною кількістю глини, використаної для 

будівництва споруди. При цьому було зважено більшість обпаленої обмазки із 

руїн споруди, враховано відсоток усідання глини при висиханні та обпалі. 

Також враховано і похибку, пов’язану із фізичною неможливістю визначити 

точну вагу усієї обмазки, а також частини невипаленої, що недійшла до нашого 

часу. Результати показали, що об’єму ями цілком вистачило б для зведення 

розкопаної поряд споруди [Müller 2017, р. 45-47]. 

При цьому, абсолютно не є виключеним поліфункціональне призначення 

деяких заглиблених об’єктів або ж почергове використання їх за різними 

призначеннями. Найбільш прийнятним видається практичне застосування ям за 

такими схемами: глинище → сміттєва яма; глинище → господарська яма → 

сміттєва яма. Не виключено, що останній етап функціонування 

супроводжувався певними ритуальними діями, як-от, перевернута зернотерка в 

центрі практично на дні ями 2 із Тростянчика. 

Зведення споруди 1 з Черкасового Саду ІІ на місці засипаного 

побутовими відходами заглиблення демонструє процес поступової забудови 

території поселення. Адже над заповненням ями сміттям працювали жителі 

будівлі, яка була зведена раніше споруди 1. З іншого боку, це може 

відображати картину існування як мінімум двох будівельних етапів поселення. 

До такого висновку приходить команда дослідників Майданецького, де у 

2013 р. досліджено яму, повністю заповнену обмазкою згорілої споруди [Müller 

2017, р. 56-59]. В будь-якому випадку маємо справу з неодноразовим процесом 
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забудови всієї території пам’яток. Схема така: будівля, мешканці якої 

засипають яму → будівля, споруджена над ямою. 

Нагадаємо, що Л. Ю. Поліщук яму під спорудою 1 з Черкасового Саду ІІ 

інтерпретувала, як напівземлянку. Якщо це так, то маємо справу з трьома 

етапами заселення території: напівземлянка → будівля/напівземлянка, 

мешканці якої засипають яму → будівля, споруджена над ямою. Приклад 

зведення будівлі над заглибленим об’єктом інтерпретованим як споруда 

прослідковано і на поселені культури лінійно-стрічкової кераміки Рівне 

[Ленартович 2012, с. 71-72]. З іншого боку наявність у цій ямі обпаленої 

обмазки у заповненні може свідчити про те, що вибрану з неї глину 

використано при спорудженні будівлі неподалік, яка була спалена ще до 

закінчення життя на поселенні і «похована» в різних ямах. А будівля 1 була 

зведена на місці вже заповненого внаслідок життєдіяльності котловану, який у 

даному випадку хоча б частково міг відігравати роль закладного 

жертвопринесення, або був трактований як фіксація права власності певного 

колективу на цю ділянку поселення. 

Заповнення заглиблених об’єктів з поселень трипільської культури 

відкривають перед дослідником цінний матеріал для розуміння життя 

тогочасного населення. Воно демонструє нам картину побуту трипільців 

упродовж тривалого часу. На противагу житлам, які, очевидно, переважно були 

штучно підготовлені до процесу остаточного залишення селища.  

Проаналізований матеріал із ям №1 та №3 з Тростянчика демонструє 

чимало моментів, пов’язаних із різноманітними галузями господарства. Там 

знайдено набір знарядь праці з більшості доступних для трипільців матеріалів: 

починаючи від глини, каменю, кременю, кістки та мушлі і закінчуючи 

надзвичайно рідкісними зразками, виготовленими із міді. Заповнення 

трипільських ям – це й іноді джерело відкриттів, які дозволяють по-новому 

розглянути деякі виробничі процеси (див. підрозділ 4.4). Окрім цього, 

дослідження ям ставлять перед нами низку питань, пов’язаних із 

функціонуванням глинобитних споруд. Адже часто у ямах знаходять або окремі 
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екземпляри глиняних елементів будівель, або ж їх масово скидали до 

заглиблення (яма №2 із Тростянчика). 

Отже, у досліджуваному регіоні за понад сто років розкопано повністю чи 

частково залишки близько 40 споруд. Підтримуємо думки попередників про 

деструктивну функцію вогню в утворенні трипільських площадок. Відповідно 

до опублікованої інформації та наявних джерел розглядаємо більшість 

досліджених будівель як двоповерхові, іноді вони мали перегородку на рівні 

першого чи другого поверхів.  

Двома головними будівельними матеріалами були дерево та глина. 

Найкраще збереженими до наших часів доходять залишки перекриття першого 

поверху із шару глини до 20 см, який намазано на дерев’яне перекриття із 

колотого кругляку та широких плах. Каркасом для стін виступали колоди та 

тонкі переплетені прутики. Товщина стін, очевидно, не перевищувала 15-20 см. 

Стіни неодноразово ремонтувалися підмазками та були пофарбовані червоною, 

з відтінками, фарбою. Для зведення стін та перекриттів використовували глину 

із значною рослинною домішкою, це були результати обмолоту зерна.  

Натомість, для спорудження об’єктів інтер’єру використовували зазвичай 

глину із домішкою піску. Деталями інтер’єру є печі із припічками, корита і 

різноманітні вимостки. Фіксуємо побутування в регіоні трьох варіантів 

опалювальних пристроїв: прямокутна в плані піч із округлим зводом, черінь 

печі у вигляді підвищення над рівнем глинобитної долівки та черінь відкритого 

вогнища обнесений по периметру невисоким бортиком.  Найбільш поширеними 

із деталей інтер’єру будівель є різноманітні вимостки, споруджені як на 

земляній поверхні першого поверху, так і на глинобитній долівці другого. Вони 

мали закраїни скруглені до підлоги. За формою прямокутні, округлі та 

можливо, хрестоподібні. Детальний аналіз інтер’єру споруд поки що не виявив 

певних закономірностей та відмінностей в укладі внутрішнього простору 

будівель досліджуваного регіону. 

Заглиблені об’єкти поселень регіону відомо в Криничках, Черкасовому 

Саду ІІ, Тростянчику, Немирівському та Станіславці. Інформація з перших 
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трьох поселень дозволила розділити ями за формою на два типи: 1. лійчасті в 

перетині, глибокі ями, де діаметр вершини перевищує діаметр придонної 

частини практично вдвічі; 2. вузькі глибокі ями із вертикальними або ж злегка 

розширеними до дна стінками (діаметр – 1,58 м). Перший тип поділено на два 

підтипи: 1а – заглиблення великого розміру з максимальним діаметром 2,2-

4,3 м; 1б – мала яма з максимальним діаметром 0,7 м. 

Наголошено на поліфункціональному призначенні заглиблених об’єктів 

або ж на почерговому їх використанні за різними призначеннями. Найбільш 

прийнятним видається практичне застосування ям за такими схемами: глинище 

→ сміттєва яма; глинище → господарська яма → сміттєва яма. Зауважимо, що 

більшість ям на момент залишення поселення його мешканцями не були 

повністю заповнені, внаслідок у верхній частині поступово утворився шар 

гумусу (власне, саме завдяки цьому подібні об’єкти добре помітні на 

супутникових знімках). Використання об’єктів у якості напівземлянкових 

жител виглядає малоймовірним через особливості їх розмірів, конфігурації та 

профілів. Одна із ям (Тростянчик) вщент заповнена обмазкою із згорілої 

споруди, що може бути свідченням як ритуальних дій, так і переплануванням 

ділянки. А разом із ямою під житлом (Черкасів Сад ІІ), мабуть, відображають 

процес поступової забудови або перебудови окремих частин поселення. 



96 

РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Наймасовішим матеріалом на трипільських поселеннях не тільки регіону, 

а й усього ареалу поширення культури, є керамічні вироби. Серед них 

найбільше представлено посуду, насамперед – побутовий, а також культовий. В 

меншій мірі трапляється різноманітна керамічна пластика, зазвичай культового 

призначення. У розділі розглянуто технологічні особливості виготовлення 

наявних керамічних виробів з поселень регіону, охарактеризовано та 

систематизовано їх морфологію і орнаментику. 

 

3.1. Посуд 

Основою для створення джерелознавчої бази стали колекції керамічного 

посуду, опрацьовані автором, що походять з 19 поселень регіону: Буша, 

Чечельник, Стіна 1/4, Білий Камінь, Тростянчик, Немирівське, Станіславка, 

Дахталія, Мар’янівка, Красносілка 2, Тростянчик-Бучак, Війтівка, Глинське, 

Луги, Вишенька, Стратіївка, Кривецьке, Ольгопіль та Гетьманівка І. Найбільш 

численні збірки посуду походять з розкопок на перших шести поселеннях. 

Керамічні колекції з інших поселень регіону, доступ до яких обмежений, 

оглянуто за наявними опублікованими матеріалами та звітами. До складу 

колекцій входять як фрагментований матеріал, так і реставровані форми, або 

такі, що їх можливо реконструювати. Сумарна кількість використаних в роботі 

матеріалів складає не менш як 17 тис. фрагментів, серед них маємо близько 

2200 одиниць ідентифікованих форм. Вони є основою для типологічного та 

статистичного вивчення цієї категорії знахідок у нашій роботі (рис. 32-34; 

табл. 13-30).  

 

3.1.1. Технологічні особливості. 

Керамічний комплекс трипільських поселень регіону поділено на дві 

техніко-технологічні групи. До І-ої групи зараховуємо так звану столову 
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кераміку – це різноманітні за формою посудини, більшість з яких виготовлені із 

добре відмуленої глини та випалені в окиснювальному середовищі. За способом 

орнаментації поверхні посудин виділяємо підгрупу 1 із розписною керамікою, 

підгрупу 2 із заглибленою орнаментацією та підгрупу 3, до якої зараховуємо 

посуд із неорнаментованою, ангобованою поверхнею. До ІІ-ої техніко-

технологічної групи зараховуємо так звану кухонну кераміку, яка включає 

горщики, виготовлені з глини зі значними домішками товчених черепашок чи 

жорстви. Ця група посуду прикрашена рельєфним орнаментом (підгрупа 1), 

або, знову ж таки, має неорнаментовану поверхню (підгрупа 2). Вдалося 

встановити, що частка посуду ІІ-ої техніко-технологічної групи в керамічних 

комплексах поселень становить 1,70-15,04 % (рис. 32), детальні дані подано у 

таблицях 13-30. 

Виходячи з технологічного процесу виготовлення кераміки, відтвореного 

О. А. Бобринським (детальніше див. підрозділ 1.3), наявний матеріал з пам’яток 

регіону дає можливість розглянути 1-й, 3-й щаблі І-ої стадії, 1–4-й щаблі ІІ-ої 

стадії та, частково, 1 та 3-й щаблі ІІІ-ої стадії (див. підрозділ 1.3) 

Для виробництва посуду трипільське населення, вірогідно, 

використовували місцеві глини, поклади яких знаходяться поряд з 

поселеннями, або ж глину видобували безпосередньо на території поселення. 

Значна кількість достатньо глибоких ям, з яких могли вибирати глину, 

зафіксована на поселеннях Війтівка та Тростянчик (див. підрозділи 2.2.3.2. та 

2.4.).  

Посуд І-ої технологічної групи виготовлений із добре відмуленої маси 

озалізнених (тип 1), каолінітових (тип 2) та суміші цих двох глин (тип 3) із 

незначною кількістю різноманітних домішок. У якості останніх 

використовували шамот та вапняк, у більшій кількості – для товстостінного 

посуду та в зовсім незначних пропорціях – для тонкостінних форм, переважно 

кубків. Також у тісті глин із значним вмістом сполук заліза є домішка кварцу, 

іноді є домішка піску. Трапляються поодинокі випадки використання 

каолінітової глини у поєднані із значною домішкою піску. Тут маємо справу із 
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окремими фрагментами імпортних посудин із сусідніх пам’яток Буго-

Дніпровського міжріччя – томашівської та можливо небелівської локальних 

груп. У кераміці з поселення Чечельник Г. О. Пашкевич [Пашкевич 2006, с. 53] 

визначено відбитки зернівок та сім’я злакових, насіння бур’янів (див. підрозділ 

4.1.1), що не впливає на фізико-хімічні показники посуду. 

Після випалу у окиснювальному середовищі черепок посудин, 

виготовлених із озалізненої маси, набував від світло- до темно-цегельного 

кольору, а із каолінітової – світло-жовтого чи світло-сірого. При використанні 

суміші глин (тип 3) колір черепка був світло-, яскраво-рожевий. Для 

виготовлення товстостінних посудин глиняна маса іноді вимішана недбало, що 

надавало черепку смугастості із світло-сірого/жовтого та цегельного кольору. 

Загалом ці дані відповідають другому та третьому (за О. Бобринським) рівням 

уявлень стародавніх гончарів про глину. Для другого рівня характерним є 

суміші глини та неглинистих матеріалів (домішок), а для третього – з однієї 

глини, або суміші двох чи більше сортів глин [Бобринский 1978, с. 70]. 

Друга стадія гончарного виробництва – формування глиняних виробів. 

Процес ліплення трипільського посуду різноманітний. Переважно посудини 

виготовляли на твердих підставках, посипаних попелом чи піском. Інколи під 

зачин підкладали шматок тканини (Білий Камінь, Чечельник, Стіна 1/4) 

[Макаревич 1960, с. 29; Маркевич 1981, с. 122; Цвек 1993, с. 142; 1994, с. 66]. 

На денцях посудин з Чечельника тканину було постелено, мабуть, не на 

підставку, а на земляну поверхню, тому що відбиток текстури вийшов 

нерівним, з цілим рядом ямок, які могли утворитися від дрібних грудок землі. 

Способів формування глиняного посуду відомо декілька: донний, донно-

ємкісний, ємкісний та ємкісно-донний [Бобринский 1987, с. 114]. Виходячи із 

спостережень за керамікою з пам’яток трипільської культури регіону, можна 

відзначити використання переважно донно-ємкісного та донного способів. 

Використання ємкісно-донного на матеріалах трипільських пам’яток регіону 

прослідкувати не вдалося. Проте О. А. Бобринський пише про розповсюдження 

такого прийому поряд з іншими начинами у керамічному виробництві 
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трипільців і характеризує його як чуже явище для східноєвропейського 

гончарства Верхнього і Середнього Подніпров’я [Бобринский 1987, с. 116, 153]. 

Це не є дивним з огляду на походження трипільської культури, включно з 

традицією мальованого посуду, яка початково мала стороннє походження. 

У донних прийомах виділено начини як монолітні, виготовлені з одного 

шматка глини, так і складені, що виготовлялись з кількох шматків. При 

монолітному способі конструювання донного зачину першими виготовляли 

денця у вигляді глиняного диску з одного шматка глини, а при складеному – 

денця виготовлялися з двох чи більше шматків глини. При донно-ємкісних 

начинах денця і частина стінки витягували з одного шматка глини. У великих 

біконічних посудинах денця і частини стінки виготовляли із різних частин. 

Невеликі посудини, як-от кубки, амфори, миски та безперечно мініатюрні 

форми зазвичай виготовлялися з одного шматка глини способом витягування. 

Стінки посудин найчастіше формували стрічковим способом. При 

подібній техніці ліплення посудинам відразу ж надавали необхідної форми. 

Стрічки, в залежності від величини посудини, робили різної величини, 

прямокутної або трапецієподібної форми. У донних монолітних зачинах до 

диску денець приліплювалась перша прямокутна стрічка. Для скріплення 

останньої із днищем застосовувалась додаткова стрічка (Білий Камінь). При 

з’єднані стрічок із дном краї останніх ущільнювали. У них залишилися ряди 

вдавлень від притискання стрічки пальцями, які чітко видно на окремих денцях 

з Чечельника, Тростянчика. При донних складених зачинах, коли денця 

виготовлялися з двох частин, стрічка наліплювалася не зверху, як у монолітних 

зачинах, а збоку, утворюючи, таким чином, частину денця і стінку. Інколи 

денця виготовлялися з двох горизонтальних шарів, які при розламуванні 

відділяються. Іноді верхня частина денець виготовлена разом з частиною 

стінки. Можливо, верхній шар в таких денцях – це добре розгладжена частина 

стрічки, яка наліплювалася до денця. 

Для великих посудин денця виготовляли з кількох частин, разом зі 

стінками. Стрічки тулуба наліплювали кільцевим способом. Верхній край 
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стрічки підправлявся, набував прямокутної або заокругленої форми. До 

вирівняної стрічки доліплювалася наступна. Вона добре примащувалася до 

нижнього кільця як з одного, так і з обох боків. Інколи на місці з’єднання 

трапляються відбитки папілярних ліній із фаланг пальців трипільського 

кераміста. Горизонтальні з’єднання стрічок добре простежуються на багатьох 

фрагментах кераміки з Білого Каменя, Чечельника, Тростянчика, Стратіївки та 

Ольгополя. Місця вертикальних стиків стрічок простежити складніше, адже їх 

дуже важко виділити серед розломів. 

Cлід зауважити, що не усі посудини розбиті по «швах». Переважна 

більшість – це звичайні механічні розломи, утворені внаслідок фізичного тиску 

на поверхню посудин (падіння стелі чи стін будинку, сучасна оранка тощо). Ці 

розломи не мають стосунку до технології виготовлення посуду.  

На матеріалах регіону підтверджується думка Е. Р. фон Штерна, яку 

підтримує і О. В. Цвек, стосовно того, що великі біконічні посудини формували 

з двох половин, з’єднаних додатковою накладкою глиняної стрічки [Цвек 1994, 

с. 55]. Встановлено, що дві половини посудини з’єднувалися, а місце стику 

загладжували і вкривали додатковою глиняною стрічкою, яку могли накладати 

як з зовнішнього боку, так, зрідка, і з середини посудини (у грушоподібних 

посудинах). З’єднання двох таких половинок, у більшості випадків, відбувалося 

у місці найбільшого розширення посудин. Якщо з’єднувальна стрічка була 

накладена міцно, то при розламуванні місце з’єднання зберігалося 

непошкодженим, а розламування проходило по сусідніх стрічках. На 

фрагментах кераміки з Білого Каменя, Ольгополя та Чечельника чітко 

простежуються скріплення двох половин посудини, а також сліди правок, тобто 

загладжування, які виявлені під додатковою стрічкою-накладкою, що була 

недбало притиснута і при розламуванні легко відшаровується, відкриваючи 

місце з’єднання. 

На великих вузькогорлих посудинах з Чечельника та Білого Каменя, 

висота яких коливається в межах 40–60 см, місце з’єднання двох половинок 

закрито добре примащеною стрічкою-накладкою, і тому в цій ділянці розломів 
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майже немає. Вінця в таких посудинах виготовлялися окремо. У вузькогорлих 

посудинах менших розмірів (кубок із Білого Каменя), висотою 10–15 см, 

стрічка-накладка зовсім відсутня. Розлом простежено посередині, у місці 

з’єднання двох частин – верхньої і нижньої. 

На трипільських поселеннях регіону трапляється низка керамічних 

виробів, зарахованих до І-ої технологічної групи, що мають більш складну 

форму. Це біноклеподібні та зооморфні посудини, виготовлені скульптурною 

ліпкою. Вони часто складалися з кількох частин.  

Процес виготовлення біноклеподібних посудин відбувався наступним 

чином. Окремо виготовляли «моноклі», які за допомогою двох або трьох 

перемичок з’єднувались. Мабуть, для мешканців трипільських поселень в 

Лугах, Чечельнику та Білому Камені важливим був лише вигляд верхніх чаш 

виробу. Саме тому ці частини найкраще оброблені, густо покриті ангобом та, в 

переважній більшості, розписані чорною фарбою. Нижні чаші «біноклів» 

вироблені недбало та зрідка орнаментовані. У окремих виробів нижні раструби 

ледь виділені, а в двох відомих екземплярах вони зовсім відсутні. Вертикальні 

отвори між чашами теж різні. Основну їх кількість зроблено круглою 

паличкою, у кількох – пустотіла середина. Іноді у верхніх чашах зроблено лише 

заглиблення. На відміну від знахідок із Тростянчика та Буші, де уся поверхня 

виробів ретельно оброблена та орнаментована, раструби добре виділені, по всій 

висоті «монокля» пророблений широкий вертикальний отвір. 

Методом скульптурної ліпки на посуді першої групи формували 

зооморфні наліпи на посудинах та мисках. На ребрі невеликого біконічного 

горщика (Чечельник), на вінцях конічних (Білий Камінь, Чечельник) та 

сферичних (Тростянчик, Буша) мисок наліплено одну/дві голівки тварин. 

Зооморфні наліпи у вигляді голівок тварин трапляються і на кухонних 

горщиках з Білого Каменя. 

Окремою стадією виготовлення різних форм посуду було прикріплення 

ручок. Майже всі їх види наліплювались на стінки посудин. У великих амфорах 

(Ольгопіль, Чечельник Стратіївка, Білий Камінь) на місці з’єднання ручки з 
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тулубом стінку прогинали, утворюючи неглибоку ямку. В таких посудинах 

ручки розташовані в місці найбільшого розширення тулуба, а у малих формах – 

ближче до вінець. У амфор з Буші, Тростянчика, Немирівського ручки також 

наліплені без прогинання стінки. У грушоподібних посудинах ручки-вушка 

розміщували на плічках, в покришках – у верхній частині. У біконічних 

широкогорлих посудин (зерновиків) ручки-вушка передано одним чи двома 

защипами видовженої форми. Іноді защип на посудині схожий на ручку, але без 

отвору. 

По завершенню виготовлення горщика кераміст вирівнював стінки, зрізав 

зайву глину. Сліди частого зрізання, в основному на внутрішніх частинах 

столових посудин, добре простежуються на кераміці з більшості поселень 

регіону. 

Посудини після загладжування підсушували і орнаментували. Перед тим, 

як приступити до розпису, на поверхню наносили ангоб. Іноді ангобом 

покривалася лише та частина посудини, яка розписувалася. На пам’ятках 

регіону основна маса кераміки вкрита світло-рожевим, червонувато-

коричневим або червоно-рожевим ангобом. 

Існувало кілька способів нанесення ангобу на поверхню. Малі посудини, 

певно, опускали у рідкий розчин ангобу. На великі форми ангоб наносили 

пензлем. На численних фрагментах посудин з поселень регіону добре видно 

мазки подібного пензля. У мисок напівсферичної форми ангобом покрито як 

зовнішню, так і внутрішню поверхню, миски конічної форми ангобовані 

всередині, а сфероконічні містять ангоб на верхній частині стінки ззовні, на яку 

наносився розпис. Окремі миски зрізано-конічної форми покрито ангобом з 

обох боків, хоча розписані вони лише з середини.  

Основна маса посуду з трипільських поселень регіону розписана чорною 

(темно-коричневою) фарбою, зрідка – чорною у поєднанні з червоною та вкрай 

рідко – чорною у поєднанні з білою. Використання саме таких кольорів у 

розписі трипільськими гончарами було зумовлено, певно, наявністю в 

навколишній природі відповідних мінеральних барвників [Constantinescu 2007; 
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Ellis 1984, p. 83-84], а також усталеними традиціями. Мінеральною основою для 

фарб були вохра, залізна руда та можливо каолін, [Кульська 1940, с. 314; 

Подвигина 1999]. 

Спостереження В. А. Косаківського
5
 над серією біконічних посудин з 

Чечельника не підтверджують поширеної у літературі думки про використання 

трафаретів під час розпису однотипних посудин [Ткачук 2012]. Після нанесення 

розпису поверхню виробів іноді лискували, мабуть, трохи просушивши 

попередньо. 

Друга підгрупа І-ї технологічної групи – посуд із заглибленим 

орнаментом. Його частка серед керамічних комплексів становить 0,29-9,32 % 

(рис. 32; табл. 13-22, 27-28). Відомо цей посуд також серед матеріалів з 

Немирівського, Станіславки, Буші та Тростянчика. Заглиблений декор 

поєднували з розписом чорною фарбою або жолобки заповнювали білою 

пастою. Заглиблені лінії на посуді могли наносити двома видами інструментів: 

перший – з простим робочим заокругленням; другий – із заокругленням, що з 

двох боків має виступи. Такі виступи дають можливість вибирати відразу ж 

канавку необхідної глибини з добре зарівненими краями. Виступи зрізують 

вибирану з тіла горщика глину. Якщо інструмент був без таких виступів, то по 

краях канавки залишались невеличкі валики глини, які необхідно було 

додатково зрізати та зарівнювати краї. 

Послідовність нанесення орнаментів у цій підгрупі посуду така: на 

вирівняній, неангобованій поверхні прокреслювали заглиблені лінії, потім 

посуд покривали ангобом, а вже після цього розписували чорною фарбою. Це 

добре простежено на грушоподібних та біноклеподібних посудинах. На 

зооморфні миски орнамент нанесено по-іншому. Так, одна миска з Чечельника 

по вінцях мала три заглиблені лінії, а по зовнішній стінці – залишки розпису 

чорною фарбою. Дві інші миски з цього ж поселення – гіршої збереженості, 

тому залишків розпису зовнішньої частини стінок не виявлено. Вінця ж 

прикрашено заглибленими лініями та насічками по зовнішньому краю. Обидві 

                                                           
5
 Особистий коментар дослідника. 
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миски покриті всередині червоною фарбою (вохрою). Фарба маститься і, 

можливо, була нанесена на випалену посудину. Або ж тару використовували 

для зберігання вохри. З Чечельника походить і біконічна широкогорла 

посудина, внутрішня поверхня якої теж покрита червоною фарбою. Зсередини 

вінець така фарба нанесена поверх розпису чорного кольору. Окремі фрагменти 

посудин із збереженим червоним забарвленням зсередини походять і з 

Тростянчика. 

Далі наставала третя, завершальна (закріплювальна) стадія виготовлення 

кераміки. В першу чергу, посуд необхідно висушити. За етнографічними 

даними перший етап цього процесу – це повітряне висушування. Цей етап 

відбувався у закритих приміщеннях, де не допускалися протяги та джерела 

тепла поблизу [Пошивайло 1993б, с. 161, 164].  

Після сушіння посуд закладали в гончарну піч (детальніше див. 

підрозділи 2.4 та 4.1.4) та випалювали. Петрографічний аналіз фрагментів 

посуду з Криничок демонструє температуру, при якій здійснено випал виробів. 

Для І-ої групи посуду він становив 1000-1100° [Старкова 2012, с. 16]. Подібні 

температурні режими необхідні насамперед для закріплення мальованого 

декору. Таку температуру випалу можливо отримати лише у спеціалізованих 

теплотехнічних спорудах – гончарних горнах. Велика кількість мальованого 

посуду, випаленого у гончарних горнах з одного боку та рідкість знахідок 

останніх можуть бути враховані як свідчення на користь спеціалізації у цій 

галузі. 

Посуд ІІ-ої технологічної групи виготовлений із озалізнених, каолінітових 

та гідрослюдистих (тип 4) глин. Вірогідно, при підготовці сировини могли 

поєднувати різні типи глин. Для глиняної маси переважаючою домішкою є 

товчена черепашка та жорства. В меншій мірі у посуді цієї групи є домішки 

вапняку, шамоту та піску. Колір черепка цієї групи сірий/темно-сірий або 

темно-цегельний. Дослідники зазначають, що черепашка в глині посудин 

зберігається лише при низьких кінцевих температурах випалу (700–750°С). При 

вищій температурі випалу черепашка вигорає, залишаючи порожнини. Колір 
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черепка виготовленого із озалізнених глин при цьому змінюється з сірого на 

червоний [Бобринский 1978, с. 80, 81], а із каолінітових глин – на сіро-жовтий. 

Подібні процеси прослідковано і на кераміці з поселень регіону. Зауважимо, що 

темно-цегельний колір більш притаманний посуду другої підгрупи. Згідно 

петрографічного аналізу кераміки з Криничок, посуд із домішкою товченої 

черепашки випалений при температурі 500-700°, а з домішкою жорстви – 600-

700° [Старкова 2012, с. 16]. 

Формовочна маса з домішками товченої черепашки, на думку деяких 

дослідників, запозичена трипільцями, певно, у місцевих неолітичних та 

сусідніх степових племен [Мовша 1961; 1981; Цвек 1994, с. 60]. 

Для горщиків ІІ-ої технологічної групи характерне донно-ємкісне 

конструювання посудин. Його виявлено як на цілих горщиках, так і на 

поодиноких фрагментах. Окремо виготовляли диск денця, до якого стрічковим 

способом наліплювались стінки. Завершувалося формування горщика 

виготовленням вінець. Посуд ІІ-ої технологічної групи ангобом не вкривали. 

Зовнішню та внутрішню поверхні більшості кухонних горщиків загладжували 

орнаментиром (ракушки Unio із нарізаними зубцями). Після загладжування їх 

прикрашали рельєфним орнаментом, який поєднували з декоративними 

наліпами. 

Отже, детальний розгляд технологічних особливостей керамічного 

виробництва на поселеннях регіону дав можливість розподілити посуд на дві 

групи із підгрупами в кожній. До І-ої групи відносимо так звану столову 

кераміку – це різноманітні за формою посудини, переважна більшість яких 

виготовлена із добре відмуленої глини та має високотемпературний 

окиснювальний випал. Поверхня виробів покрита розписним (підгрупа 1) чи 

заглибленим орнаментом (підгрупа 2), також присутні неорнаментовані 

(підгрупа 3). До ІІ-ої техніко-технологічної групи зараховуємо так звану 

кухонну кераміку, яка виготовлена з глини зі значними домішками товчених 

черепашок та жорстви. Поверхня цієї групи посуду має рельєфну орнаментацію 

(підгрупа 1) або ж не оздоблена (підгрупа 2). Виходячи з технологічного 
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процесу виготовлення кераміки, відтвореного О. А. Бобринським, наявний 

матеріал з пам’яток регіону дав можливість охарактеризувати етапи відбору 

сировини та підготовки глиняної маси (підготовча стадія), процеси пов’язані із 

виготовленням начину та тулуба, наданням виробам форми та обробки 

поверхні (творча стадія), а також процеси, пов’язані із висушуванням та 

випалом виробів (закріплювальна стадія). 

Масовість керамічних виробів на поселеннях трипільської культури 

регіону, а також висока їх якість є яскравим свідченням побутування у 

трипільців високорозвиненої техніки ручного ліплення, досконалого знання 

технології обробки глини та її властивостей, які характерні для ремісничої 

стадії гончарного виробництва.  

 

3.1.2. Морфологія та орнаментика 

Посуд І-ої техніко-технологічної групи поділено на три підгрупи за 

способом оздоблення поверхні: підгрупа І.1. – розписний орнамент, І.2. – 

заглиблений орнамент, І.3. – неорнаментований. За морфологією на етапі ВІІ 

посуд першої підгрупи поділяється на вісім форм,  другої підгрупи – на три, 

третьої підгрупи – на чотири. Іноді вони мають низку підтипів, варіантів та 

підваріантів. Етап СІ представлено одинадцятьма формами посуду першої 

підгрупи (із підтипами, варіантами та підваріантами), двома формами другої 

підгрупи та чотирма – третьої. На обох етапах побутує дві форми посуду другої 

техніко-технологічної групи, а також мініатюрний посуд існує на етапі ВІІ. 

Кожному типу посуду притаманні своєрідні орнаментальні композиції. Нижче 

здійснено розгляд типів та орнаментів посуду окремо для етапів ВІІ та СІ.  

3.1.2.1. Посуд етапу ВІІ. 

Посуд підгрупи І.1 на етапі ВІІ представлено вісьмома формами за 

морфологією: миски, кубки, амфори, кратери, покришки, грушоподібні, 

біконічні, біноклеподібні посудини. А також маємо мініатюрні посудини. 

Миски (І.1.1) (рис. 35, 4-6; 36, 1-3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21; 37, 2; 38, 1, 2, 

12; 60, 1-6; 61, 1-5), двох підтипів: зрізано-конічні та напівсферичні.  
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Миски зрізано-конічної форми (підтип І.1.1.1) мають прямі стінки 

(підваріант І.1.1.1.1.1) (рис. 36, 21; 38, 1, 12); злегка увігнуті всередину стінки 

та ледь відхилені на зовні загострені вінця (підваріант І.1.1.1.2.1) (рис. 39, 20-

21); дещо опуклі стінки із прямими вінцями (підваріант І.1.1.1.3.1) (рис. 39, 18). 

Денця у виробів малі (1/4-1/5 від діаметру вінець), краї вінець в більшості 

випадків загострені, іноді мають потовщення. Їх діаметр – від 14 до 56 см. 

Розпис виконано чорною фарбою по ангобу, переважно на внутрішній частині 

посудини. Найбільш поширена вісімкоподібна орнаментальна схема, іноді у 

поєднанні з фестонами та невеликими зафарбованими колами. Основними її 

елементами є овали та зімкнуті овали із смуг та окремих ліній, хвилясті та 

дугоподібні лінії, овальні та листовидні плями. Усередині овалів вісімки часто 

зображено стрічки із 1-4 хвилястих ліній. В овалі миски з Буші – орнітоморфне 

зображення, птах на високих кінцівках та з видовженою головою. Частина 

мисок розписана з обох сторін. Розписи із зовнішньої сторони вісімкоподібною 

схемою – повторення внутрішньої композиції. 

Поряд з вісімкоподібною схемою поширена і кометоподібна. Її нанесено 

виключно на внутрішню частину посудин. Зовнішня частина при цьому не 

розписана. Дуги комет утворено стрічками із двох-трьох широких ліній, або ж 

двох широких з країв та однією-сімома всередині. «Комети» закінчуються на 

внутрішній поверхні дна посудини зафарбованими колами або півколами, іноді 

всі лінії дуги сполучаються на кінці або ж залишаються роз’єднаними. 

Додатковими елементами схеми є зафарбовані малі фестони чи нахилені 

каплеподібні фігури під вінцями, а також хвилясті лінії між кометами. 

Миски напівсферичної форми (підтип І.1.1.2) трапляються на поселеннях 

регіону поряд з попереднім підтипом. Вони переважають у керамічних 

комплексах Станіславки, Немирівського та Тростянчика. Рідко трапляються в 

Буші. Їх діаметр від 16 до 40 см. Вироби із опуклими стінками (варіант І.1.1.2.1) 

мають вертикальні вінця, слабо виділене денце, яке плавно переходить у стінку 

(підваріант І.1.1.2.1.1) (рис. 35, 4, 6). Це екземпляри із діаметром до 20 см. 

Вкриті монохромним орнаментом переважно з двох сторін, іноді – тільки 
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зсередини. Найпоширеніша – вісімкоподібна схема, на зразок мисок зрізано-

конічної форми.  

Більші екземпляри (підваріант І.1.1.2.2.1) мають прямі конічні стінки в 

нижній частині та опуклі – у верхній. Краї вінець злегка нахилені до середини. 

Розписом покрито як внутрішню поверхню, так і верхню частину ззовні. В 

орнаментальній схемі із концентричних кіл почергово розміщено лінії із чорної 

та червоної фарби. Іноді орнамент є лише всередині: монохромна
6
 

вісімкоподібна схема. 

Численними у Буші та доволі рідкісними на інших поселеннях етапу ВІІ є 

миски із зооморфними елементами. Їх діаметр – від 10 до понад 40 см. Частина 

з них має на вінцях зооморфні наліпи у вигляді голівок тварин з рогами (ВРХ та 

МРХ), в інших – ніжки конічної форми або у вигляді підпрямокутного 

невисокого виступу. Більшість мисок із зооморфними елементами мають 

напівсферичну форму (варіант І.1.1.2.1), але з відмінностями у формі вінець. У 

першого підваріанта (І.1.1.2.1.3) вони прямі (рис. 37, 2), а у другого (підваріант 

І.1.1.2.1.4) – потовщені, відхилені назовні та сплощені зверху (закраїна). 

Подібні сплощення іноді розширюються, утворюючи своєрідні ручки.  

Посуд цього типу зазвичай орнаментований розписом чорного кольору 

всередині. Найбільш вживаною схемою є радіальна у різних варіаціях. Різниця 

у радіальних схемах полягає у центральній частині, яка ділить усю схему 

навпіл. В одних випадках тут нанесено одну пряму лінію, в інших – дві 

паралельні із низкою крапок чи паралельних поперечних ліній («драбинка») 

між ними. Іноді всередині та зовні посудини розписано фестонною схемою, яка 

складається із чотирьох фігур, утворених смугою із шести-семи ліній. 

Сплощена верхня частина вінець підваріанта І.1.1.2.1.4 оздоблена спрощено-

лінійною схемою із коротких штрихів або одним-двома концентричними 

колами. Іноді її залишали без орнаменту. 

Кубки (тип І.1.2) (рис. 35, 7-14; 36, 4-7, 10, 11, 14-16, 19; 38, 3-8; 63, 1-7; 

66, 1-4) – тонкостінні посудини, які на поселеннях етапу ВІІ представлено 

                                                           
6
 Тут і далі слово «монохромний» вживається для означення орнаменту, що виконаний чорним кольором. 
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двома підтипами, що представляють посудини малих (підтип І.1.2.1) та великих 

(підтип І.1.2.2) розмірів.  

Підтип І.1.2.1 включає три варіанти. Перший (І.1.2.1.1) – найменш 

численний. Це приземкуваті вироби, де висота посудини майже однакова із її 

шириною. Вони мають S-подібний профіль із відхиленими назовні вінцями, 

діаметр яких більший за діаметр плічок. Стінки увігнуті всередину та округлі 

плічки, які практично відразу переходять у денце. Монохромний орнамент є 

практично на всій поверхні, за винятком вузької смуги біля денця. Основна 

схема – метопна (низка паралельних горизонтальних ліній, які розділені 

вертикальними). Вона поєднується із зафарбованими фестонами під вінцями. 

Другий варіант (І.1.2.1.2) (рис. 35, 7, 10, 13) – це вироби із розташованими 

низько округлими плічками. Вінця у цих виробів або прямі вертикальні, або 

плавно відхилені назовні. Іноді під вінцями є маленька ручка з горизонтальним 

отвором. Найбільш вживаною схемою орнаментації цих виробів є лицьова, 

побудована на основі метопної. 

Кубки третього варіанта (І.1.2.1.3) (рис. 35, 9, 11; 36, 4-7, 10-11, 14-16, 19; 

38, 5-6) мали увігнуто-циліндричну горловину із плавно відігнутими назовні 

вінцями, конічну із дещо опуклими стінками нижню частину, яка за висотою, 

мабуть, значно поступалася верхній, а також загострені плічка та вузьке дно. 

Найбільш вживаною схемою орнаментації цих виробів є метопна, де зображено 

низку тонких паралельних горизонтальних ліній у поєднанні з негативами та 

зафарбованими перевернутими фестонами. Досить часто на рівні ребра посудин 

нанесено вузький фриз листоподібної схеми у трьох варіаціях: дві спіралі 

з’єднані зафарбованим колом; дві спіралі – із колами на кінцях, направлені одна 

до одної; дві спіралі сполучаються листоподібним потовщенням в центрі. Вище 

листоподібних схем поверхня не зафарбована, або ж вкрита горизонтальними 

тонкими лініями. Ще однією поширеною схемою є спрощено-лінійна, утворена 

похилими стрічками ліній (по три-чотири), що спускаються від вінець до ребра 

посудини. 



110 

Вертикальна смуга, яка ділить орнамент на метопи у варіантів І.1.2.1.2 та 

І.1.2.1.3 утворена двома, вкрай рідко трьома, паралельними широкими лініями. 

Часто простір між ними заповнено смугами із вертикальних прямих тонких 

ліній.  

Розпис на кубках виконано чорною, зрідка – чорною та червоною 

фарбами. 

Кубки підтипу І.1.2.2 – це вироби, які за формою нагадують кубки 

варіанта І.1.2.1.1 (варіант І.1.2.2.1) та І.1.2.1.2 (варіант І.1.2.2.2), лише більші за 

розміром та товстостінніші (рис. 66, 1-4). Розпис наносили чорною фарбою. 

Орнамент побудований за метопною схемою, як і у кубків варіанта І.1.2.1.2. У 

метопи вписано лицьовий мотив або ж чотирипроменеву зірку, яка утворює 

хрестоподібне зображення. Верхня частина вінець зсередини іноді підведена 

однією концентричною лінією. 

Покришки (тип І.1.3) (рис. 36, 23-28; 65, 3) на поселеннях етапу ВІІ з 

регіону трапляються двох підтипів. Перший підтип (І.1.3.1) – шоломоподібні, 

вони мають два варіанти. Варіант І.1.3.1.1 – шоломоподібні покришки із м’яким 

S-подібним профілем, на зразок кубків підтипу І.1.2.1.1, але більш 

приземкуваті, а довгі вінця більше відхилені назовні. Побутують радіальні та 

лицеві орнаментальні схеми. Варіант І.1.3.1.2  (рис. 36, 24, 25, 27) представлено 

підваріантом виробів із різкіше відхиленими назовні короткими вінцями, 

основа – напівсферична. Розписані меандровою схемою із зафарбованими 

колами на кінцях S-подібних фігур. На краях вінець виробів першого підтипу 

зображено косі краплеподібні зображення. Усі вироби розписано чорною 

фарбою лише назовні. Вироби розписано лише назовні, чорною чи поєднанням 

чорної та червоної фарб. Зверху вони мають по дві ручки. 

Другий підтип (І.1.3.2) – ступкоподібні покришки. Вершина у них 

сплощена. Мають зрізано-конічний тулуб та потовщені і відхилені назовні 

вінця. За розміром тулуба виділяємо широкі (варіант І.1.3.2.1) (рис. 36, 26, 28;) 

та вузькі (варіант І.1.3.2.2) (рис. 36, 23) покришки. Розпис на останньому 

варіанті – це широкі горизонтальні лінії, виконані чорною фарбою. 
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Амфори (тип І.1.4) (рис. 35, 1-3) становлять значну групу знахідок. Це 

посудини середніх і великих розмірів підтипу І.1.4.1. Великі вінця цих виробів 

відхилені назовні, лійчасті, дещо увігнуті, розписані з двох сторін. 

Горизонтальні ручки розміщені під вінцями. Округлі плічка розташовані в 

нижній частині посудини. Монохромний розпис зображав лише лицьову схему. 

Одна амфора з Криничок орнаментована фестонами із ліній різної ширини, які 

вкривають усю поверхню посудини. На вінцях з обох сторін – витягнуті 

каплеподібні фігури різних розмірів, зображені під кутом. Іноді основний 

розпис обведений білою фарбою. 

Біконічний посуд (тип І.1.5) (рис. 38, 9-11, 13-21; 39, 1-7) варіанта І.1.5.1.1 

має вузьке горло, лійчасті, злегка увігнуті вінця, дещо прогнуті всередину 

стінки верхньої частини та округлі плічка, на яких розташовані широкі ручки як 

горизонтально, так і вертикально проколоті. Монохромний розпис нанесено на 

поверхню посудин, починаючи з плічок і вище, а також на внутрішню частину 

вінець. Іноді чорний колір основної схеми обрамлений білою фарбою. На 

вінцях з обох боків – краплеподібні зображення або ж фестони із ліній чи 

повністю зафарбовані. Також тут зображували від одного до кількох 

концентричних кіл. Основними схемами розпису є лицьова, метопна, 

меандрова та листоподібна. У метопну схему переважно вписано низку тонких 

увігнутих донизу (на зразок фестонів) чи прямих паралельних ліній, розділених 

на метопи однією вертикальною, більш широкою лінією. 

На одному з фрагментів верхньої частини посудини біконічної форми з 

Гетьманівки І (рис. 39, 4) у овалі орнаментальної схеми зображено тварину, 

мабуть, собаку. На жаль, маємо не повністю збережене зображення, а тільки 

його верхню частину. На видовженій шиї тварини – округла голова із 

піднятими вверх вухами, задертий догори круп та дугоподібний хвіст із колом 

на кінці, піднятий над спиною. Зображення виконано у реалістичному стилі, що 

зближує його із зображеннями тварин на посуді з Гелеєшть, Петрен, 

Бернашівки, Стіни ІV [Збенович 1998, рис. 2, 1; 3, 7; 5, 4; 6, 1, 3] та Чечельника 

[Косаківський 1994]. Однак найближчими, як мінімум в географічному плані, 
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та, очевидно, в генетичному, є зооморфні зображення з останніх двох пам’яток. 

Розміщено тварин, по-перше, у овалі, а по-друге, в верхній частині 

орнаментальної схеми, практично під вінцем. Таке розташування знову ж таки 

зближує зооморфне зображення з Гетьманівки І із зображеннями з Чечельника. 

Кратери (тип І.1.7) на етапі ВІІ – це посудини з кулястим тулубом і 

великими лійчастими, прямими або дещо увігнутими вінцями, діаметр яких 

більший, ніж діаметр плічок (підтип І.1.7.1) (рис. 62, 1-5). Варто зазначити, що 

кути відхилу вінець назовні у амфор, біконічного посуду та кратерів практично 

однаковий. Розпис кратерів виконано чорною фарбою. Він покриває майже всю 

зовнішню частину посудини, за винятком вузької смуги над денцем. Прямі 

вінця посудин (підваріант І.1.7.1.1.1) зсередини не мають орнаменту, а в 

посудин із увігнутими вінцями (підваріант І.1.7.1.1.2) – розпис є. Зазвичай на 

них зображали фестони; негативні S-подібні фігури, які утворюють 

листоподібну схему або розділяють негативи великих горизонтальних овалів із 

зафарбованими лінзоподібними вертикальними овалами; фрагменти лицьової 

схеми, яка поділена лінзоподібними овалами на метопи. На тулуб в основному 

наносили листоподібну схему, іноді – меандрову.  

Грушоподібні посудини (тип І.1.8) (рис. 36, 22; 65, 1-2) – вироби середніх 

і великих розмірів з кулястою верхньою частиною тулуба і з плавним 

переходом (уступом) до вузького горла (підтип І.1.8.1). Посудини із дещо 

конічною верхньою частиною та різким переходом тулуба до горловини 

виділено у окремий підтип (І.1.8.2). Вінця посудин цього типу вертикальні, 

прямі, плічка округлі, нижня частина конічна, дещо прогнута всередину. Ручки 

– невеликі з вертикальним або горизонтальним проколами, розташовані в 

найширшій частині тулуба. Верхня частина тулуба прикрашена переважно 

монохромним розписом, трапляється і біхромний (чорна + обрамлення білою 

фарбою). Основна орнаментальна схема – меандрова, S-подібні фігури якої в 

центрі мають потовщення, мають поставлені крапки/овали або ж перекреслені 

косими стрічками із трьох-шести тонких ліній. Мабуть, також в якості 

орнаментальної схеми використано так званий «тангентенкрейсбанд». Кола у 
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ній утворені із низки концентричних кіл, вписаних одне в одне, а навскісна 

стрічка – із паралельних прямих ліній. 

Біноклеподібні посудини (тип І.1.11) (рис. 37, 3, 7; 66, 7-8) представлені 

виробами із округлими пустотілими тулубами (округлими чи бочковидними), 

великими, конічної форми раструбами та трьома перемичками (підваріант 

І.1.11.1.1.1). Стінки раструбів злегка вигнуті назовні. Загалом посудини цього 

типу на етапі ВІІ мають товсті стінки. Верхня перемичка дугою підвищується 

над чашами. Розпис виконано чорною фарбою. Всередині нижні раструби 

орнаменту не мають. Найбільш поширена схема, зображена на тулубах 

моноклів та зовнішній частині раструбів, – лицьова. Іноді на тулубах спрощено-

лінійна схема утворена похилими стрічками із трьох ліній. Також вироби 

орнаментували смугами із ліній різної ширини. Ззовні на раструбах – фестони 

із стрічок. Всередині верхнього раструбу – радіальна схема. А на вершині вінця 

– заглиблені насічки спрощено-лінійної схеми. 

Наступні за формою біноклі (підваріант І.1.11.2.2.2) (рис. 37, 7) мають 

циліндричний тулуб, дві перемички та широкі чаші, на зразок мисок 

підваріантів І.1.1.1.1.1 та І.1.1.1.3.1. Ще однією відмінною ознакою є 

відсутність наскрізного отвору, він імітований заглибленням на дні чаші 

бінокля. Схема розпису поверхні чаш – спрощено-лінійна, утворена похилими 

стрічками із трьох ліній. 

Серед мініатюрних посудин трапляються напівсферичні мисочки, 

кубочки (рис. 38, 7) та грушоподібні посудини (рис. 63, 8), які є малими 

копіями побутового посуду. Поверхня не розписана., припускаємо, що 

орнамент не зберігся в силу слабкого випалу цих посудин. 

Посуду сфероконічної форми не представлено. Для етапу ВІІ це можна 

пояснити значною фрагментованістю виробів, наявних для аналізу. 

Посуд підгрупи І.2 представлений трьома формами: покришки, 

грушоподібні та біноклеподібні посудини. 

Грушоподібні посудини (тип І.2.1) мають кулясту верхню частину, яка 

плавно переходить у конічну нижню. Вінця – без шийки, нахилені 
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горизонтально всередину посудини. Меандрову схему розпису нанесено на 

верхню частину посудини стрічками із широких заглиблених ліній (рис. 66, 6). 

Жолобки іноді заповнені білою пастою. 

Покришки (тип І.2.2) мають єдину форму – циліндроконічну, де верхня 

частина мала циліндрична, а нижня – широка конічна. Орнамент – у вигляді 

вертикальних стрічок із паралельних ліній.  

Від біноклеподібних (тип І.2.3) виробів цієї групи посуду відомі тільки 

фрагменти конічних чаш із прямими стінками (підтип І.2.3.1). Спрощено-

лінійний орнамент із чотирьох стрічок виконаний вузькими заглибленими 

лініями. Стрічки нахилено спускаються з вершини чаші до низу (рис. 66, 5). 

Посуд підгрупи І.3 представлений неорнаментованими виробами із 

ангобованою поверхнею. До них належать миски (І.3.1) зрізано-конічної форми 

(підтип І.3.1.1), які повторюють форму виробів підваріанту І.1.1.1.1.1. Також 

миски напівсферичної форми (підваріанту І.3.1.2.1.1), аналогічні виробам 

підваріанту І.1.1.2.2.1. 

Кубки (І.3.2) підтипів І.3.2.1 та І.3.2.2, які повторюють форму виробів 

варіантів І.1.2.1.2 та І.1.2.2.2 відповідно. 

Покришки (І.3.3) підтипу І.3.3.1 аналогічні до виробів підтипу І.1.3.2. 

Кратери (І.3.4) підтипу І.3.4.1 – повторюють форму виробів підваріанту 

І.1.7.1.1.2. 

Посуд ІІ-ої техніко-технологічної групи поділений на дві підгрупи за 

стилістичними особливостями (див. підрозділ 3.1.1). Посуд групи має дві 

форми: горщик та миска. Також маємо мініатюрний посуд (тип ІІ.2.3). 

Горщики (типи ІІ.1.1 та ІІ.2.1) (рис. 37, 1, 5, 6, 8, 11, 12; 39, 8, 9; 67, 1-6; 

68, 1-4) двох підтипів за формою тулуба. У перших – округлі плічка та опуклий 

тулуб (підтип ІІ.1.1.1 та ІІ.2.1.1) (рис. 37, 12), а в другого – округлі плічка, які 

переходять в конічну нижню частину (підтип ІІ.1.1.2 та ІІ.2.1.2) (рис. 37, 11). У 

перших двох підтипів вінця зазвичай невисокі, злегка відхилені назовні. У 

останніх двох – вищі, лійчасті, різко відхилені назовні. 
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Поверхня та внутрішня частина посудин вкрита розчосами, нанесеними 

переважно горизонтально, із незначними кутами відхилу. У цьому випадку 

вони виконують не декоративну, а технологічну функцію. Це залишки 

загладжування поверхні під час виготовлення горщика. Вертикальними 

розчосами покриті вінця посудини зовні. Декоровано, зазвичай, вінця та плічка 

виробів (група ІІ.1).  

Верх вінець прикрашено низкою защипів, насічок, ямок та перлин, 

проколотих зсередини, а отвори замащені. Ці ж елементи наносилися і на 

верхню частину плічок. Окрім цього, на вершині вінець наліплені широкі 

псевдоручки. В місцях з’єднання вінець та плічок розміщені також декоративні 

наліпи. Серед них є парні або одиничні округлі наліпи. Між парними 

розміщено ще і пальцеве вдавлення. Окрім цього, тут наліплено малі ручки-

вушка та широкі псевдоручки.  

Щедро орнаментовано плічка. Заглибленими вузькими лініями зображено 

фестони, хвилясті та зигзагоподібні лінії, утворені як однією лінією, так і 

смугами із двох-шести. Зубчастим інструментом робилися навскісні та 

вертикальні ряди штампів. Ряди ямок або «гусенички» формують 

зигзагоподібні лінії. Пальцеві вдавлення (1-3 заглиблення) – між фестонами та 

під псевдоручками. Загалом маємо справу із двоярусним орнаментом. Основою 

для верхнього ярусу є вінця, а для нижнього – плічка горщиків. Обидва яруси 

на етапі ВІІ щедро орнаментовані різновидами спрощено-лінійної, фестонної, 

хвилеподібної схем. 

Одним фрагментом в Буші представлено ніжку від посудини з 

формовочної маси другої групи. Очевидно горщик мав чотири ніжки. 

Вінця інших горщиків (тип ІІ.2.1) мають лише розчоси, на деяких розчоси 

повністю відсутні. 

Миски (підтип ІІ.2.2.1) представлені лише одним фрагментом в 

Тростянчику. Це був напівсферичної форми посудина із діаметром вінець 39 

см. Неглибокими горизонтальними розчосами покрито зовнішню поверхню 
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виробу. Також із Тростянчика маємо один фрагмент мініатюрного горщика із 

неорнаментованою поверхнею (тип ІІ.2.3). 

3.1.2.2. Посуд етапу СІ. 

Посуд підгрупи І.1 з пам’яток регіону за морфологією поділяється на 

одинадцять форм-типів. Серед них є миски, кубки, амфори, кратери, покришки, 

горщики, біконічний, кратероподібний (ріпоподібний), грушоподібний, 

сфероконічний та біноклеподібний посуд. А також присутній мініатюрний 

посуд. 

Перший тип – це миски (І.1.1) (рис. 46, 1-5, 8, 14, 19, 26, 27, 28, 31, 32; 45, 

3; 47, 1-5, 7; 50, 1-2, 4-6; 53, 1-6; 54, 1-4; 59, 1, 3-7), які поділяються на два 

підтипи: зрізано-конічні (підтип І.1.1.1) та напівсферичні (підтип І.1.1.2). 

Найбільш поширені підваріанти мисок зрізано-конічної форми І.1.1.1.1.1 

(рис. 40, 1, 4, 5, 6; 43, 6) та І.1.1.1.2.1 (рис. 40, 2, 3). З’являється також два 

підваріанти, де увігнуті всередину (підваріант І.1.1.1.2.2) (рис. 41, 8) чи прямі 

(підваріант І.1.1.1.1.2) стінки закінчуються вінцями із закраїною. Діаметр усіх 

мисок цього типу становить 8-30 см. Розписаною є виключно внутрішня 

поверхня мисок. Найпоширенішою схемою розпису є кометоподібна. Дуги 

комет утворені стрічками із двох широких ліній. Дві лінії однієї дуги 

сполучаються в центрі П-подібно або утворюють гострий кут. Іноді вершини 

комет з’єднані лінією або ж між ними проведена хвиляста лінія. Додатковими 

елементами схеми є зафарбовані крапки в центрі посудини та фестони під 

вінцями і на дугах комет. Такий, так би мовити, простий орнамент притаманний 

переважно малим посудинам. Крім кометоподібної схеми, на малих виробах 

використано і хрестоподібну, хвилеподібну та фестонну схему. Хрестоподібна 

схема утворена двома перехрещеними в центрі посудини широкими лініями, які 

доповнені видовженими каплеподібними фігурами під вінцями. Хвилеподібна 

схема складається із двох хвилястих стрічок (дві лінії), що перехрещуються в 

центрі посудини. Фестонна – п’ять фестонів під вінцями, які утворені 

зафарбованим фестоном зверху та стрічкою, яка його оконтурює знизу. 
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Миски великих розмірів мають дещо складніший орнамент, який 

зображає вісімкоподібну схему, утворену негативами чотирьох овалів чи 

стрічками із широких та тонких ліній. Основне зображення додатково 

навантажене рядами рисок, хвилястими короткими лініями та фестонами. На 

вінця нанесено спрощено-лінійну схему із трикутників та рисок. Іноді на 

великих виробах трапляється і кометоподібна схема, виконана стрічками із 

широких та тонких ліній. 

До цього ж підтипу варто зарахувати і друшлакоподібні вироби 

(підваріант І.1.1.1.1.3), які мають форму невеличкої миски конічної форми з 

отворами в нижній частині. Стінки посудин прямі високі, широке денце (1/2 від 

діаметру вінець). 

Напівсферичні миски (підтип І.1.1.2) трапляються у невеликій кількості. 

Це вироби підваріанта І.1.1.2.2.1 (рис. 40, 7, 8; 45, 3; 59, 2). Верхня половина 

ззовні цих мисок орнаментована. Тут або спрощено-лінійна схема із негативом 

зигзагоподібної лінії, або ж фриз із фестонів.  

Миски із зооморфними елементами мають тулуб на зразок зрізано-

конічних мисок підваріанта І.1.1.1.1.2, посередині є перегородка, яка ділить 

миску на дві частини (підваріант І.1.1.1.1.4). На одному кінці перегородки, на 

вінцях, наліплена голова рогатої тварини. На іншому кінці перегородки – наліп, 

який зображає хвіст тварини. Посудини без орнаменту. Скоріш за все, він був 

ззовні, але не зберігся. У окремих мисках помітно фарбування внутрішньої 

поверхні в червоний колір. На одній мисці на сплощеній частині вінець – 

концентричні кола із трьох вузьких заглиблених ліній, а по краю вінець – 

нігтеподібні вдавлення.  

Трапляються також вироби із тулубом мисок підваріанта І.1.1.1.1.1 із 

парним наліпом голівок тварин на вінці та чотирма конічними ніжками 

(підваріант І.1.1.1.1.5). Вони не орнаментовані. Досить рідкісними є миски, 

згадуваного вище підваріанта І.1.1.2.1.3, на чотирьох ніжках. Монохромний 

орнамент нанесено ззовні посудини. Це спрощено-лінійна схема, в основі якої 
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лежить зигзагоподібна широка лінія, а поверх неї – низка тонких ліній, які 

разом утворюють сітку.  

Наступний тип посуду – кубки (І.1.2) (рис. 44, 9, 10; 47, 22, 23, 45-48; 49, 

1-4; 52, 4-9; 54, 6-7; 58, 5), підтипи І.1.2.1 та І.1.2.2. 

Підтип І.1.2.1 – найчастіше це вироби варіанта І.1.2.1.4 із увігнуто-

циліндричною горловиною, плавно відігнутими назовні або прямими вінцями, 

конічною нижньою частиною. Гостре ребро міститься приблизно на середні 

висоти виробів, іноді трохи нижче. Серед цього підтипу можна виділити і низку 

підваріантів за формою нижньої частини, а саме: із широким дном (2/3 від 

діаметру вінець) та прямими стінками (підваріант І.1.2.4.1.1) (рис. 40, 9, 12); із 

вузьким дном (1/2 від діаметру вінець) та опуклими (підваріант І.1.2.4.1.2) 

(рис. 40, 11; 43, 2) чи увігнутими всередину (підваріант І.1.2.4.1.3) стінками. 

Для орнаментації кубків підтипу І.1.2.1 використано метопну та 

спрощено-лінійні схеми. В основі метопної – фестони, розділені двома 

вертикальними лініями, або «драбинкою». Доповненням схеми рідко бувають 

горизонтальні ряди із вертикальних штрихів, нанесені вище ребра. Спрощено-

лінійну схему нанесено на плічка та вінця. Це одна-три прямі горизонтальні 

лінії, між якими могли зображати ряди трикутників чи штрихів. Трапляються і 

зооморфні зображення на горловині виробів. Розпис – монохромний, вкрай 

рідко – біхромний: чорна та червона фарби. 

Кубки підтипу І.1.2.2 аналогічні за морфологією до виробів варіанта 

І.1.2.1.4, але значно більші за розмірами. Виділено підваріанти з прямими 

стінками (підваріант І.1.2.2.3.1) (рис. 40, 17; 41, 12) нижньої частини та злегка 

випуклими назовні (підваріант І.1.2.2.3.2). Орнаменти складніші, ніж на 

виробах підтипу І.1.2.1. Зазвичай вони двофризові та доповнені різними 

знаками. У нижньому фризі – листоподібна схема, а у верхньому – переважно 

метопна, заповнена фестонами із стрічок або горизонтальними тонкими 

лініями. Іноді у верхньому фризі є стрічки із ліній різної ширини спрощено-

лінійної схеми. Композиції орнаменту часто доповнено рядами крапок, 

штрихами та місяцеподібними знаками. 
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Окремим підваріантом (І.1.2.2.3.3) великих кубків є вироби на зразок 

підваріанта І.1.2.2.3.2, але із скругленими плічками. Орнамент, мабуть, – 

метопи, із вписаними в них стрічками фестонів. Розпис усіх виробів підтипу 

виконано чорною фарбою. Посуд цього підваріанта іноді ще й має одну 

петельчасту ручку у верхній частині виробу (підваріант І.1.2.2.3.4). 

Незначною кількістю представлено покришки (тип І.1.3) (рис. 45, 1; 51, 

11-13; 55, 4-5), які мають шоломоподібну форму (підтип І.1.3.1), з ручками-

вушками зверху. Переважають вироби варіантів І.1.3.1.2 (рис. 40, 19; 45, 1) та 

І.1.3.1.3. У останніх сферична основа сплощена зверху, вінця конічні, прямі або 

випуклі назовні. Основним орнаментом є вісімкоподібна схема із двох овалів, 

поміщена на основу покришок. Вінця орнаментовані ззовні рядами 

трикутників, нахиленими каплеподібними фігурами, фестонами. Рідко 

трапляються вироби підтипу І.1.3.2 – ступкоподібні покришки. Вони 

орнаментовані кількома горизонтальними лініями під вінцями. 

Нечисленним типом посуду є амфори (тип І.1.4) (рис. 45, 10; 48, 2-5; 51, 

1-3). На етапі СІ маємо вироби підтипу І.1.4.2. Це посудини невеликих розмірів 

лише біконічної форми, у яких злегка округлені плічка знаходяться на середині 

висоти виробу. Вони мають вузьке дно (1/2 діаметру вінець) та короткі прямі 

вінця, що злегка відхилені назовні. Під вінцями розміщена ручка. За 

співвідношенням ширини виробів до їх висоти посудини поділено на два 

варіанти: вузькі із співвідношенням практично 1:1 (І.1.4.2.1) (рис. 46, 10) та 

широкі із співвідношенням 4:3 (І.1.4.2.2). Розпис на виробах – монохромний 

однофризовий. Використано схему «тангентенскрайбанд», де основними 

елементами є стрічки із ліній (дві широкі з боків та тонкі всередині). Поширена 

і метопна схема. В метопи поміщено косі парні лінії. 

Біконічний посуд (тип І.1.5) (рис. 44, 4, 6, 8; 46, 35, 13, 15, 35) є одним із 

найбільш поширених. Трапляється варіант І.1.5.1.2 та підтип І.1.5.2 такого 

посуду. 

Варіант І.1.5.1.2 (рис. 41, 2, 5) –  це вироби із вузьким горлом, лійчастими 

прямими вінцями та зрізано-конічними верхніми та нижніми частинами. Стінки 
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верхньої частини корпусу зазвичай прямі, а нижньої – злегка увігнуті 

всередину. Найбільше розширення тулубу скруглене (підваріант І.1.5.1.2.1) або 

ж має загострене (підваріант І.1.5.1.2.2) ребро. Вище ребра зазвичай 

розміщували ручку із горизонтальним отвором. Орнамент – монохромний, 

переважно двофризовий. У нижньому фризі розміщували хвилеподібну або 

схему «тангентенкрайсбанд», а у верхньому – фестонну. Хвилеподібна схема є 

дзеркально-симетричною, тут стрічки із ліній чи «драбинок» розділені 

вертикальними парними смугами із ліній різної ширини. Стрічками із ліній 

різної ширини утворено й інші схеми. У верхньому фризі до хвилеподібної 

схеми розміщували звичні фестони, а до «тангентенкрайсбанд» – перевернуті, 

які створюють ореол для овалів нижньої схеми. Можливо, це є наслідком 

спрощення чи запозичення частини схеми «совинний лик». Вінця біконічного 

посуду переважно не орнаментовані, зрідка тут зображали косі краплеподібні 

зображення. 

Посуд підтипу І.1.5.2 – це широкогорлі посудини із довгими, лійчастими, 

прямими вінцями, злегка скругленими ребрами та увігнутою нижньою 

частиною. Під вінцями містяться 1-2 наліпи-вушка. Розрізняємо великі (варіант 

І.1.5.2.1) (рис. 41, 1, 4; 44, 4; 48, 1; 51, 5; 58, 1) із висотою 40-65 см та малі 

(варіант І.1.5.2.2) (рис. 41, 3) посудини з висотою 20-40 см. Перші 

орнаментували лише широкофризною хвилеподібною схемою. У центрі 

знаходиться хвиляста стрічка, утворена широкими лініями, трикутниками чи 

«драбинкою». Між її вигинами зверху та знизу вписано овали («медальйони») 

із стрічок ліній різної ширини. Наліпи вушка містяться в центрі верхніх овалів. 

Композицію доповнено різними знаками. Від медальйонів у різні боки 

відходять хвилясті лінії. Ці лінії можуть бути відсутні, а на їх місці 

зображуються подвійні дуги з короткими поперечними лініями, так званими 

«драбинками». Вертикальні «драбинки», ряд рисочок або ж парні широкі лінії 

ділять медальйон навпіл. З боків від них, в центрі медальйону містяться парні 

дуги. Окремі елементи схеми іноді оконтурені «війками».  
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Малі форми орнаментовані також хвилеподібною схемою. Рідкісною є 

лицьова. Вона побудована із трикутника у верхній частині та напівдуги в 

центрі. Два лицьових зображення на посудині зображені у метопах. Вони 

розділені вертикальною «драбинкою», що зверху закінчується маленьким 

овалом, в якому містяться наліпи. 

Вінця посудин цього типу зазвичай не мають орнаменту. Іноді вони 

розписані фестонами чи хвилястими парними лініями зсередини чи ззовні. 

Орнамент виробів – монохромний. 

На етапі СІ з’являється такий тип посуду як кратероподібний (за 

С. М. Рижовим [Рыжов 2000, с. 466-467]) (тип І.1.6) (рис. 42, 1, 2; 44, 1), інша 

назва – ріпоподібний (за В. І. Маркевичем [Маркевич 1981, с. 28, 40]). Ці 

посудини мають вузьке дно, конічну нижню частину та округле плічко, яке 

різко переходить у конічну горловину. Різкий перехід плічок в горло іноді 

додатково підкреслений виїмкою. Вінця у виробів короткі, прямі, 

слабопрофільовані або лійчасті. Стінки нижньої частини злегка увігнуті 

всередину.  

За діаметром вінець виокремлюємо два варіанти: вузькі (1/3 ширини 

плічок) (варіант І.1.6.1.1) (рис. 41, 9) та широкі (1/2 ширини плічок) (варіант 

І.1.6.1.2) (рис. 42, 2). Варіант І.1.6.1.1 поділено на великі (підваріант І.1.6.1.1.1) 

форми та малі (підваріант І.1.6.1.1.2) (рис. 40, 18). 

Всі вироби мають монохромний орнамент. Посуд підваріанта І.1.6.1.1.1 

(висота 45-50 см) завжди покритий двофризовими композиціями. Верхній фриз 

займає конічне горло, а нижній – плічки. У нижній завжди зображено схему 

«тангентенкрайсбанд» із овалів, утворених стрічками. Косі тангенти утворені 

парними лініями або ж широкими стрічками із тонких ліній, які оконтурені 

двома широкими. Побудова овалів та їх оточення за принципом така ж, як у 

посудин варіанта І.1.5.2.1. Верхня схема також «тангентенкрайсбанд», де овали 

та тангенти постійно утворені широкими стрічками із тонких ліній, які 

оконтурені двома широкими. Ще однією відмінною ознакою цього варіанта 

посуду є розміщення в овалах переважно верхнього фризу зображень тварин. 
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Наприклад, у найбільш презентабельній вибірці з Чечельника 12 із 13 (92,3%) 

посудин, на яких зображено тварин, є біконічними ріпоподібними. 

Посуд підваріанта І.1.6.1.1.2 (висота 25-35 см) орнаментований 

двофризовими композиціями за прикладом виробів варіанта І.1.6.1.1.1. 

Щоправда схеми не деталізовані – використано меншу кількість ліній у 

стрічках, відсутні зображення тварин, «війки» та ряди рисок. Верхній фриз у 

виробів також могли покривати стрічками із паралельних ліній (спрощено 

лінійна схема). А в нижньому фризі зображали сегментоподібну схему, 

утворену широкими напівдугами та тонкими вертикальними лініями. Вінця 

виробів варіанта І.1.6.1.1 зрідка орнаментовано зсередини нахиленими 

каплеподібними фігурами. 

Вироби варіанта І.1.6.1.2 мають висоту 10-20 см. Схема розпису – 

спрощено-лінійна (нижній фриз) із горизонтальних стрічок, а між ними 

містяться вертикальні лінії. Іноді схему доповнено фестонами. Верхній фриз – 

без орнаменту. Іноді тут зображали окремі фестони чи місяцеподібні знаки. 

Вінця ззовні у всіх виробів цього типу залишені без орнаменту. 

Кратери (тип І.1.7) (рис. 41, 13; 46, 18, 34; 51, 4, 6; 52, 1-3; 55, 1-3) 

поширені підтипу І.1.7.2, з біконічним тулубом, злегка скругленими ребрами та 

широко відхиленими вінцями середньої довжини, які за діаметром практично 

однакові до найбільшого розширення тулубу. Основний орнамент на виробах – 

меандрова схема, доповнена крапками чи косими стрічками, що перекреслюють 

S-подібні фігури. В одному випадку застосовано хвилеподібну схему із широкої 

хвилястої лінії. Вінця переважно без орнаменту, а ті, що орнаментовані, то 

лише ззовні. Наносили фестони та навскісні парні хвилясті лінії. 

Грушоподібні посудини (тип І.1.8) (рис. 44, 3, 5; 46, 33, 36; 47, 8; 51, 10; 

55, 6-7) з пам’яток етапу СІ відомі двох підтипів. Підтип І.1.8.3 

характеризується широкими опуклими плічками на зразок плічок 

кратероподібних виробів варіанта І.1.6.1.1 (рис. 41, 7; 42, 3). Також йому 

властиві вертикальні чи злегка нахилені всередину вінця, які різко виділяються 

на фоні корпусу. Нижня частина – конічна, а стінки прогнуті всередину. Підтип 
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І.1.8.4 (рис. 41, 10; 44, 3, 5) представлений виробами із нахиленими всередину 

вінцями, плавним переходом горла в округлі плічка та конічною нижньою 

частиною із прямими стінками. У верхній частині плічок виробів обох підтипів 

зазвичай приліплено вушка-ручки з вертикальними проколами.  

Для орнаментації цього типу посуду на етапі СІ використовували 

меандрову, хвилеподібну та схему тангентенкрайсбанд. S-подібні знаки першої 

схеми утворено широкою лінією або стрічкою із ліній, іноді їх перекреслено 

косими стрічками та «драбинками», доповнено крапками, фестонами та 

короткими вигнутими лініями. Хвилеподібна схема побудована за зразком 

схеми, нанесеної на вироби підтипу І.1.5.2, але у вужчому фризі. Схема 

тангентенкрайсбанд на грушоподібних посудинах утворена із малих 

концентричних кіл, які сполучаються широкими тангентами. Всередині кіл 

знаходяться фестони, хрести, вертикальні лінії, іноді зооморфні зображення. 

Доволі численним типом посуду є горщики (тип І.1.9) (рис. 44, 2; 46, 24, 

25, 30) з округлими плічками та конічною нижньою частиною корпусу. Вінця – 

прямі вертикальні (підтип І.1.9.1) (рис. 44, 2) або злегка відхилені назовні 

(підтип І.1.9.2) (рис. 40, 14-16). Останній підтип двох варіантів – на пласкому 

дні (І.1.9.2.1) (рис. 40, 14-15) та з чотирма ніжками (І.1.9.2.2) (рис. 40, 16). 

Орнаментовано посудини спрощено-лінійною, фестонною та тангентною 

схемами. В останній схемі тангенти утворені стрічкою із трикутниками, яка 

оточена стрічками із ліній різної ширини та рядами крапок. Схема розділена на 

метопи вертикальними стрічками із трикутників. Спрощено-лінійна – утворена 

із косих парних широких ліній, косої крупної сітки чи зигзагоподібної лінії. 

Фестони розміщені нижче вінець. Інколи розпис виконано чорною та червоною 

фарбами. Він переважно монохромний.  

У Чечельнику знайдено горщик варіанта І.1.9.2.1 із зооморфним наліпом 

на плічках, вінця при цьому орнаментовано низкою трикутників. 

Сфероконічні посудини (тип І.1.10) на етапі СІ достовірно зафіксовані на 

поселені Стіна 1/4 (рис. 46, 9, 37, 49). Вони мають короткі прямі відхилені 

назовні вінця, напівсферичну верхню частину та конічну, дещо увігнуту 
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всередину, нижню. Петлеподібна ручка, яка виступає над стінкою, розміщена в 

місці найбільшого розширення посудини або трохи вище. Найбільш вживаною 

орнаментацією виступає схема «совинний лик». Трапляється також і спрощена 

схема «тангентенкрейсбанд». Використано біхромний декор із чорної та 

червоної фарб. 

Біноклеподібні посудини (тип І.1.11) (рис. 46, 29; 49, 5-7; 54, 9-10) за 

формою тулуба поділено на два підтипи: з округлим (І.1.11.1) та циліндричним 

(І.1.11.2). А за кількістю та місцем розміщення перемичок вирізняємо по три 

варіанти в кожному підтипі. 

На етапі СІ посудини мають раструби конічної форми із прямими чи 

злегка опуклими стінками, нижня чаша завжди менша в діаметрі за верхню. 

Вироби мають три перемички та вертикальний вузький наскрізний отвір 

(підваріант І.1.11.1.1.2, варіант І.1.11.2.1). У виробів з двома перемичками, 

верхньою та нижньою, отвір також вузький наскрізний (І.1.11.2.2.1), 

пророблене глибоке заглиблення в тулубі (варіант І.1.11.1.2), отвір відсутній 

або імітований дрібним заглибленням (підваріант І.1.11.2.2.2), а нижня чаша – 

ступкоподібна (І.1.11.2.2.3). Вироби з верхньою та середньою перемичками 

повністю пустотілі (І.1.11.1.3) або із вдавленням у верхній чаші, що імітує 

заглиблення (І.1.11.2.3). У більшості виробів цього типу верхня перемичка 

трохи виступає над чашами, іноді – на рівні з чашами. 

Внутрішня поверхня верхніх чаш орнаментована загостреними або П-

подібними кометами, а також фестонами. Ззовні на верхніх чашах містяться 

фестони, іноді вони є і на нижніх чашах. Окрім цього, в орнаментації 

використано спрощено-лінійні схеми із горизонтальних та навскісних широких 

ліній. 

Мініатюрний посуд на етапі СІ представлений більшою різноманітністю 

форм, ніж на попередньому етапі. Найкращим відображенням вибірки є 

комплекс мініатюрних виробів з поселення Черкасів Сад ІІ (житло №4) 

[Поліщук 2004а]. Він складається із 14 посудин (15 – якщо рахувати 

грушоподібну посудину та покришку окремо) заввишки 2-6 см. Їх поділено на 
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такі форми: зрізано-конічні миски, кубки, біконічна вузькогорла та 

грушоподібна посудина, покришка, кратер, горщики із вертикальними вінцями 

з ручками та без них. Отже, набір відображає сім із дев’яти типів 

повнорозмірного посуду. Усі посудини мають монохромний розпис. В 

основному – це навскісні лінії чи стрічки. Миски орнаментовані кометами із 

зафарбованими колами на кінцях, а біконічна посудина – метопами, у які 

вписано фестони, що покривають усю верхню частину посудини. 

Основною для орнаментації усіх типів посуду була чорна фарба. Однак 

іноді схема доповнена окремими лініями чи знаками, що нанесені червоною 

фарбою (рис. 48, 10). Вона трапляється на зрізано-конічних мисках, кубках, 

кратероподібних та біконічних посудинах, покришках, кратерах та горщиках з 

більшості поселень регіону на етапі СІ. 

Посуд підгрупи І.2 представлений двома типами – це грушоподібні та 

біноклеподібні посудини. 

Посуд грушоподібної форми (тип І.2.1) представлений всього кількома 

фрагментами із Чечельника. Це фрагменти стінок із ручкою з вертикальним 

отвором. Між заглибленими широкими жолобками нанесено чорну фарбу. 

З Чечельника походить верхня чаша «бінокля» сфероконічної форми 

(підтип І.2.3.2) із зображенням фестонів ззовні та всередині. Тут заглиблений 

орнамент супроводжується з розписом чорною фарбою. 

Посуд підгрупи І.3 представлений мисками зрізано-конічної форми 

підтипу І.3.1.1. З’являються великі миски напівсферичної форми (висота бл. 

20 см, діаметр 40 см і більше) підваріанта І.3.1.2.1.2 (рис. 41, 11; 50, 3), у яких 

нижня конічна частина злегка прогнута всередину. Також трапляються у 

невеликій кількості миски напівсферичної форми варіанта І.3.1.2.2, в яких 

добре виділене дно, округлі стінки та вертикальне вінце.  

Кубки підтипів І.3.2.3, які повторюють форму виробів підваріанту 

І.1.2.4.1.3. 

Покришки (І.3.3) підтипу І.3.3.1 та біконічні посудини (І.3.5) підтипу 

І.3.4.1 аналогічні виробам варіанту І.3.5.2.1.  
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Посуд другої техніко-технологічної групи представлений двома формами 

– горщиками (типи ІІ.1.1, ІІ.2.1) (рис. 45, 4-7; 58, 7-8) та мисками (тип ІІ.2.2) 

[Патокова 1989, рис. 14].  

Горщики підтипів ІІ.1.1.1, ІІ.2.1.1, ІІ.1.1.2 та ІІ.2.1.2. Останні два підтипи 

переважають. 

Вінця виробів підтипів ІІ.1.1.1, ІІ.1.1.2 прикрашені вертикальними 

розчосами. Краї вінець та місця над плічками орнаментовані рядками круглих 

ямок та насічками. На самих вінцях іноді є зооморфні рельєфні наліпи, що 

зображають рогату тварину. Парні та одинарні округлі наліпи, маленькі 

псевдоручки розміщені над плічками. На верхній частині плічок містяться 

стрічки із прокреслених хвилястих ліній, іноді тут зображено фестони. На одній 

посудині із Білого Каменя на плічках є високий зооморфний наліп. 

Вироби підтипів ІІ.2.1.1 та ІІ.2.1.2 покриті розчосами.  

Миски підтипу ІІ.2.2.2 – це вироби підпрямокутної форми з пласким дном 

та відігнутим назовні вінцем. Поверхня посудин не орнаментована [Патокова 

1989, рис. 14, с. 46]. 

Таким чином, за формою виділено 11 типів керамічного посуду 

підгрупи І.1, з низкою підтипів, варіантів та підваріантів. Виокремлено миски, 

кубки, амфори, кратери, покришки, грушоподібні, біконічні, біноклеподібні 

посудини, а також горщики, кратероподібний та сфероконічний посуд. Перші 

вісім форм притаманні для обох етапів розвитку культури в регіоні, останні три 

– лише для етапу СІ. Посуд підгрупи І.2 представлений грушоподібним 

посудом, покришками, кратерами та біноклеподібними посудинами. Посуд 

підгрупи І.3 представлений мисками, кубками, покришками, кратерами та 

біконічними посудинами. Друга технологічна група виробів представлена 

горщиками, мисками та мініатюрним посудом. 

Прослідковано поширення мальованої та заглибленої орнаментації на 

посуді. Так на виробах підгрупи І.1 фарбами зображали вісімкоподібну, 

кометоподібну, радіальну, фестонну, метопну, лицьову, листоподібну, 

спрощено-лінійну, меандрову, тангентну, хрестоподібну, хвилеподібну, 
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сегментоподібну схеми, а також схему тангентенскрайбанд. Ці орнаментальні 

композиції часто мають низку варіацій. Застосовували одну, дві чи навіть три 

орнаментальні схеми для оздоблення однієї посудини, композиція при цьому 

розміщена у кілька фризів. Основне зображення часто додатково навантажене 

хвилястими короткими лініями, трикутниками, рисками, крапками, 

місяцеподібними та нахиленими каплеподібними фігурами. Часто трапляються 

і зооморфні зображення. Застосовували переважно чорну фарбу, іноді у 

поєднанні з білою чи червоною. Натомість посуд підгрупи І.2. прикрашали 

заглибленою орнаментацією меандрової та спрощено-лінійної схем. Рельєфна 

орнаментація притаманна посуду групи ІІ. Тут різноманітними способами 

зображали фестони, хвилясті чи зигзагоподібні лінії. 

Подальший аналіз динаміки змін у формах та орнаментації посуду на 

основі розробленої типології стане джерелом для виокремлення критеріїв, що 

відображають хронологічні зміни в регіоні, а також дозволить чітко встановити 

основні риси поширених тут локальних груп (див. розділ 5.1.1, 5.2, 5.3). 

 

3.2. Пластика 

У керамічних комплексах трипільських пам’яток регіону присутня низка 

керамічних виробів – пластика, яка може бути пов’язана із ідеологічними 

уявленнями трипільців. Пластику поділено на чотири групи: 1 – 

антропоморфна, 2 – міксаморфна, 3 – зооморфна, 4 – інші вироби. Останні три 

групи представлені практично поодинокими знахідками (детальніше у 

відповідних підрозділах нижче: 3.2.3, 3.2.4 та 3.3), натомість значною є 

колекція антропоморфної пластики.  

 

3.2.1. Технологічні ознаки. 

Усі види пластики, які відомі із трипільських поселень регіону, 

виготовлено із такої ж глиняної маси, що й посуд першої технологічної групи.  

Формування виробів відбувалося методом скульптурної ліпки з одного 

або кількох шматків глини. Поверхню виробів вкривали червонувато-
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коричневим або червоно-рожевим ангобом. Вироби орнаментовано чорною 

фарбою, іноді червоною, рисунок міг бути біхромний із поєднанням білого та 

чорного кольору. Іноді мальований орнамент доповнено окремими 

заглибленими лініями чи рядами ямок. 

Як і посуд першої технологічної групи, пластика піддана 

високотемпературному окиснювальному випалу, вірогідно у гончарному горні. 

На поселені Тростянчик та Черкасів Сад ІІ трапляються слабо випалені вироби. 

 

3.2.2. Антропоморфна пластика. 

Антропоморфна пластика відносно нечисленна і в більшості трапляється 

лише у фрагментах. В цілому відомо 76 цілих та фрагментованих виробів, що 

походять з 13 поселень регіону: Буша (10), Чечельник (8), Білий Камінь (3), 

Кринички (26), Черкасів Сад ІІ (12), Тростянчик (2), Стіна 1/4 (9), Луги-Коліно 

(1), Немирівське (1), Станіславка (1), Калинівка І (1), Лабушна-Сад (1), Погреби 

(1). 

Статуетки мають різні розміри, починаючи від екземплярів у 7-10 см і 

закінчуючи екземплярами, які могли мати висоту 25-30 см. Останні 

представлені поодинокими фрагментами частин стегон статуеток. Пластика в 

більшості випадків фрагментована, найчастіше трапляються нижні частини 

статуеток. Групу антропоморфної пластики поділено на три підгрупи – жіночі 

(1.1), чоловічі (1.2) зображення, а також андрогіни (1.3). У свою чергу вони 

включають окремі типи, підтипи та варіанти.  

Фігурки підгрупи 1.1 (рис. 43, 7; 69, 1-6; 71, 1-9), які зображують жінку, 

поділено на два типи – схематичні (1.1.1) та реалістичні (1.1.2). Перші 

представлені лише стоячими (підтип 1.1.1.2) статуетками на увігнуто-

циліндричній (варіант 1.1.1.2.1) чи веретеноподібній ніжці (варіант 1.1.1.2.2). 

Останній варіант кількісно переважає. 

Голова фігурок пласка, має дископодібну форму. Ніс сформований 

защипом. По обидва боки від носа-защипу, на місці очей пророблені одинарні, 

зрідка – подвійні наскрізні отвори. Інколи отворів зовсім нема, або ж він тільки 
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один. Трапляються і статуетки, де з боків від носа є ненаскрізні заглиблення, 

зокрема на одній із статуеток із Черкасового Саду ІІ таких заглиблень три, вони 

утворюють два вертикальні ряди [Полищук 1986, рис. 1, 2]. На шиї іноді 

позначали прикраси, передані однією-трьома прокресленими горизонтальними 

лініями. Іноді по середині тулубу міститься вертикальна заглиблена лінія. 

Руки позначені конічними виступами з наскрізними отворами або без 

них. Такі ж проколи є у виступах на стегнах. На окремих статуетках виступ на 

стегнах не виділяється, хоча проколи зроблені. Груди передані невеликими 

конічними наліпами. Трапляються статуетки, в яких живіт злегка випуклий у 

нижній частині, пупок позначений неглибоким заглибленням. Заглиблені лінії, 

що розділяють ноги та, піднімаючись, імітують лоно жінки, подекуди 

позначають і нижню частину живота. В такий спосіб підкреслено природні лінії 

жіночого тіла. 

Задня частина тулуба фігурок зазвичай без позначок, іноді трапляютьcя 

безформені насічки [Полищук 1986, рис. 1, 2]. Або ж проведена лінія, що 

розділяє ноги, але найчастіше вертикальним заглибленням позначено сідниці 

Поверхня фігурок на етапі ВІІ має монохромний орнамент, нанесений 

чорною, зрідка червоною фарбами. Трапляються також і статуетки із 

біхромним розписом: чорна та червона, чорна та біла фарби. Наприклад, ноги 

та сідниці статуетки із Буші орнаментовані горизонтальними лініями чорного 

та білого кольору, які розміщені по черзі. На увігнуто-циліндричній ніжці та 

тулубі ці лінії утворюють фестони. Інша статуетка орнаментована 

горизонтальними (на шиї) та вертикальними (по тулубі) лініями чорного 

кольору, а в місці, де мало б розміщуватися око-прокол, нанесено косу лінію 

того ж кольору. Загалом для орнаментації фігурок використано фестони, 

вертикальні, горизонтальні та навскісні лінії. Натомість вироби етапу СІ – без 

мальованої орнаментації. 

Тип жіночих реалістичних фігурок (1.1.2) представлений однією цілою 

статуеткою (варіант 1.1.2.1.1) та голівкою іншої із Криничок (етап ВІІ). Перша 

зображає жінку в сидячому положенні та піднятим доверху обличчям. На руках 
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у жінки дитина, на лівій руці. Голова немовляти знаходиться біля лівої груді. 

Очі дитини утворені проколами. Усі частини тіла жінки змодельовано в 

реалістичній манері. Вона має обвислу грудь та невеликі округлі тазобедрені 

виступи. Очі та рот передані округлими проколами, конічними в перерізі, праве 

око розміщене дещо нижче лівого. Ніс довгий, розпочинається від лінії волосся 

та закінчується над ротом. Вуха передані округлими наліпами з отворами. 

Змодельовано також і зачіску: довге розпущене волосся зображене 

прокресленими лініями, закінчується на талії вузлом, який передано 

дископодібним наліпом. Ноги фігурки роз’єднані, сполучаються на рівні колін, 

мають конічне закінчення із ледь загнутими стопами. На правій руці 

прокресленими лініями зображено три пальці. В шиї є наскрізний конічний 

отвір діаметром до 2 мм. Статуетка була орнаментована стрічками із ліній 

білого кольору. На поверхні прослідковані сліди повторного випалу. Висота 

фігурки 10,5 см [Бурдо 2013, с. 86-89, рис. 20, 2].  

Друга реалістична статуетка з Криничок представлена головою від 

великої фігурки. На овальному обличчі зображений прямий ніс із проколами, 

що демонструють ніздрі. Очі показані глибокими круглими, а рот – овальною 

ямкою. Вуха позначені проколами. В шиї є наскрізний отвір. Пасма волосся 

позначено прокресленими лініями, що дає підстави вважати цю голівку 

приналежною до жіночої статуетки [Бурдо 2013, с. 245; 2010, с. 143, рис. 6, 1]. 

Червоною фарбою нижче очей під кутом близько 45° нанесено дві лінії 

[Гамченко 1926, с. 36-37]. 

Підгрупа 1.2 не представлена жодним екземпляром на поселеннях 

регіону, або принаймні вони нам не відомі. Однак, зважаючи на достатню 

кількість цих виробів на усьому просторі поширення трипільської культури, а 

також для застосування нашої типологічної схеми при подальшій роботі, 

прийнято рішення попередньо включити до типології цю підгрупу виробів. До 

того ж про знахідки чоловічих статуеток згадує С. С. Гамченко [Гамченко 1926, 

с. 36-37] та Л. Ю. Поліщук [Патокова 1989, с. 46]. 
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Пластика підгрупи 1.3, яка зображає синкретичну особу андрогіна, 

представлено однією сидячою статуеткою з реалістичними рисами та 

роздвоєними ногами (варіант 1.3.2.1.1). Фігурка має зігнуті в колінах ноги та 

покладені на коліна руки. Плечі статуетки широкі, груди позначені округлими 

наліпами. Стегна неширокі, сідниці округлі. Внизу плаского живота 

приліплений фалос. Ноги виліплені окремо, вони сполучаються в колінах, 

відходять від тулуба під прямим кутом. Конічні на кінцях. Руки відділені від 

тулуба, простягнуті вперед та опущені на коліна. Долоня правої руки накриває 

ліву. Голова відламана, в шиї знаходиться вертикальний отвір, опущений у тіло 

фігурки на глибину 11 мм. Висота статуетки 8,7 см. Ця статуетка походить 

також із поселення етапу ВІІ – Кринички. 

 

3.2.3. Міксаморфна пластика 

Н. Б. Бурдо вказує, що голова однієї статуетки із Черкасового Саду ІІ є 

частиною міксаморфної фігурки – це зооморфний тулуб з антропоморфним 

обличчям. На обличчі змодельовано горбкуватий ніс із глибокими проколами-

ніздрями, очі позначені неглибокими заглибленнями, а зверху до голови 

приліплені великі серповидні роги, їх кінці обламані. Виготовлена фігурка із 

добре відмуленого тіста, колір після слабкого випалу жовтий [Бурдо 2013, с. 99-

100, 268-269; рис. 24, 1]. На основі цього попередньо виділено окрему групу 

пластики – міксаморфну (група 2), в нашому випадку із рогами (підгрупа 2.1) та 

реалістичними рисами (тип 2.1.2). 

 

3.2.4. Зооморфна пластика 

Знахідки фігурок тварин (рис. 70, 1-3; 71, 10-12) на трипільських 

поселеннях регіону нечисленні. С. С. Гамченко згадує про знахідки статуеток 

коней, баранів, собак, а також орнітоморфної пластики [Гамченко 1926, с. 36]. 

Зважаючи на малу кількість та фрагментованість виробів, групу зооморфної 

пластики нами поділено на три підгрупи: рогаті (3.1), безрогі (3.2) та птахи 

(3.3).  
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Фігурки підгруп 3.1 та 3.2 є повнотілими, що прийнято нами за ознаку 

для виділення окремого підтипу зооморфної пластики (підтипи 3.1.?.1 та 

3.2.?.1). Вони мають голову підтрикутної форми із злегка витягнутою мордою, 

іноді овальними заглибленнями позначені ніздрі тварин. Роги у більшості 

статуеток, належних до підгрупи 3.1 відламані. Вони були довгими, 

відхиленими в боки: підняті вверх чи спрямовані вперед. Про таку ж форму 

свідчить товщина зламів та їх розміщення на черепі у екземплярів, в яких 

відламані роги. Шия у статуеток практично не виділена – голова плавно 

переходить у масивний тулуб. В перерізі він має овальну чи округлу форму. 

Хвіст не позначений, сформований маленьким округлим защипом або є 

масивним і куцим. Тварини зображені на чотирьох окремо виліплених 

кінцівках (варіанти 3.1.?.1.1 та 3.2.?.1.1) або ж дві передні та дві задні кінцівки є 

нерозділеними (варіанти 3.1.?.1.2 та 3.2.?.1.2). Вироби із нерозділеними 

кінцівками іноді мають наскрізний отвір в нижній частині. У довжину фігурки 

мають 1,8-9 см, висота до верхів’я голови становить 1,3-6 см. 

Статуетки з низькотемпературним випалом неорнаментовані, натомість 

вироби високотемпературного випалу покриті орнаментом чорного кольору. Як 

і у випадку із антропоморфною пластикою, зооморфні фігурки покриті 

паралельними горизонтальними чи навскісними лініями, іноді вони 

перетинаються, утворюючи сітку. Трапляється і заглиблений орнамент – це 

ряди округлих ямок. 

Зооморфні фігурки підгрупи 3.1, мабуть, зображають биків із рогами 

(Буша, Тростянчик, Рашків 11), а серед підгрупи 3.2 можна виділити 

зображення ведмедя (Буша) та коня (Чечельник, Стіна 1/4) [Косаківський 

2010а, с. 223; Коваленко 2006, с. 80]. На користь останнього свідчить 

заглиблений чи мальований орнамент, який нагадує упряж [Гусев 1998, 

рис. 2, 2 ; НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, рис. 25, 2]. В. І. Балабіна фігурку із 

Білого Каменя, яка має невелике заглиблення на спині, зараховує до окремого 

типу – «фигурки-ковчежцы» [Балабина 1998, с. 21-24; 1991, с. 21]. 
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Підгрупа орнітоморфної пластики (3.3) представлена одним виробом із 

поселення Гетьманівка І. Фігурку зараховано до підтипу пустотілих (3.3.?.1) 

виробів на циліндричній ніжці (варіант 3.3.?.1.1). Підстав для виділення типів 

поки що нема. Фігурка має приземкуватий опуклобокий тулуб, голова 

відламана, хвіст оформлений наліпом. Висота фігурки становить 6,6 см, а 

довжина – 5,9 см. Орнамент – у вигляді паралельних горизонтальних 

монохромних ліній по боках тулуба, що йдуть від шиї птаха до хвоста. В задній 

частині бокові лінії опускаються донизу та з’єднуються під гострим кутом. За 

допомогою рентгенографії встановлено, що в порожнинному тілі статуетки 

знаходяться чотири глиняні кульки, мабуть, також виготовлені з глини [Кіосак 

2014, с. 68-71, рис. 3; 4]. 

 

3.3. Інші вироби 

Окрім керамічного посуду та різноманітної пластики, на поселеннях 

регіону трапляється низка інших виробів з глини. Вони представлені моделями 

транспортних засобів та житла, а також конусами та керамічною плиткою. 

Виготовлені ці вироби із тіста першої технологічної групи кераміки, за 

ввинятком плитки із Стіни 1/4. Її виготовлено із тіста другої групи. 

Моделі транспортних засобів представлені двома фрагентами саней. Із 

Чечельника маємо передню частину полоза із наскрізним отвором [Гусев 1998, 

рис. 4, 4].  

Шматок корпусу інших саней походить із Кривецького (рис. 72). 

Всередині виріб дбайливо загладжений і має сліди лискування. Кузов саней 

квадратний, бічні стінки злегка опуклі. Його висота 0,52 см, полози шириною 

0,2 см збільшують загальну висоту конструкції саней на 0,05 см. Бокові стінки 

кузова повністю вертикальні, а торцева стінка у вершині вертикальна, а з 

середини висоти округлюється та плавно переходить у дно корпусу. внутрішній 

простір саней ідентичний конфігурації описаних стінок. У верхній частині 

торцевої стінки корпусу пророблено отвір на конус, із меншим діаметром у 
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0,05 см зсередини саней та більшим у 0,08 см ззовні. У цьому випадку маємо 

справу із правим кутком передньої частини саней.  

Оглянувши подібні вироби [Гусев 1998, с. 19-21; рис. 4, 1-3; Балабина 

2004], бачимо, що у моделей полоз попереду зазвичай виступає на більшу 

довжину, ніж позаду. Отже, передня його частина є більш ламкою, натомість 

задні частини виступають зазвичай на відстань не більше одного сантиметра, 

відповідно є більш стійкі до відламування від кузова саней. Ще одним 

твердженням на користь підтвердження передньої частини саней є пророблений 

тогочасним майстром отвір, що трапляється тільки у передній частині саней. 

Єдина модель будівлі, знайдена в регіоні, походить із розкопок житла 3 

(1984 р.) на поселенні Черкасів Сад ІІ [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1984/132, с. 8, рис. 

47; Патокова 1989, с. 46-48, рис. 16, 9]. Вона має вигляд напівсферичної миски 

на чотирьох округлих ніжках. Висота виробу близько 10 см, а діаметр чаші 

близько 19 см. Вхід позначений виїмкою в стінці миски. Він веде у невеликі 

сіни, які відділені від основного простору житла перегородкою. У перегородці 

також є виїмка. В протилежній частині від входу у стінці міститься круглий 

отвір, який схематично позначає вікно. Під вікном, на «підлозі» зображена 

хрестоподібна вимостка із округлими вдавленнями на кінцях лопастей. 

Внутрішня частина миски, під вінцями орнаментована чотирма фестонами, які 

утворені парними монохромними лініями.  

Конуси – маленькі глиняні округлі або овальні вироби з пласкою основою 

та випуклою вершиною відомі ще із досліджень С. С. Гамченка [Гамченко 

1926, с. 36]. Достовірно їх знайдено на поселеннях Буша та Тростянчик (рис. 63, 

9), по два вироби на кожному, та один маємо з поселення Ольгопіль (рис. 52, 

10). Вони мають правильну конічну форму із діаметром основи 1-1,5 см та 

такою ж висотою. 

У перевідкладеному культурному шарі житла 3 зі Стіни IV знайдено 

чотири фрагменти керамічної плитки. За знайденими фрагментами важко 

реконструювати виріб повністю. За поданою реконструкцією 

М. Л. Макаревича, це була плитка підпрямокутної форми розмірами близько 
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15×26 см, її верхня частина округла. З трьох прямих сторін, по периметру 

виробу, нанесена заглиблена зигзагоподібна лінія. У верхній частині вона 

схематично зображає постать людини. За припущеннями, тут було три 

подібних фігури. Центральна із них мала б бути дещо вищою за бокові. 

Виготовлено із глиняного тіста другої технологічної категорії [НА ІА НАНУ, 

ф. 64, 1958/6, арк. 6, рис. 28]. 

Таким чином, детальний розгляд технологічних особливостей 

керамічного виробництва на поселеннях регіону дав можливість розподілити 

посуд на дві групи із двома підгрупами в кожній.  

До І-ої групи відносимо кераміку виготовлену із добре відмуленої глини, 

високотемпературного, окиснювального випалу із мальованим (підгрупа 1), 

заглибленим орнаментом (підгрупа 2) або без орнаменту (підгрупа 3). 

До ІІ-ої техніко-технологічної групи зараховуємо кераміку, виготовлену з 

глини зі значними домішками товчених черепашок та жорстви, яка має 

рельєфну орнаментацію (підгрупа 1) або ж не оздоблена (підгрупа 2). Колір 

черепка після випалу при температурі вище 700°С набував червоного 

(озалізнені глини) чи сіруватого (каолінітові глини) кольору. 

Виходячи з технологічного процесу виготовлення кераміки, відтвореного 

О. А. Бобринським, наявний матеріал з пам’яток регіону дав можливість 

охарактеризувати етапи відбору сировини та підготовки глиняної маси 

(підготовча стадія), процеси пов’язані із виготовленням начину та тулуба, 

наданням виробам форми та обробки поверхні (творча стадія), а також процеси 

пов’язані із висушуванням та випалом виробів (закріплювальна стадія). 

Посуд виготовляли із чотирьох типів глиняної маси. За основу маси 

правили озалізнені, каолінітові, гідрослюдисті глини, а також суміш перших 

двох. У якості основних домішок використано вапняк та шамот для І-ї групи 

посуду та товчена черепашка і жорства для ІІ-ї групи.  

В залежності від форми та особливо розміру посудини, застосовувалися 

донно-ємкісний та донний способи формування глиняного посуду. 

Виліплювання стінок посуду (окрім мініатюрних та деяких малих форм) 
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відбувалося стрічковим методом. Для створення деяких деталей посудин 

(зооморфні наліпи тощо) застосовували метод скульптурної ліпки.  

Поверхню столового посуду дбайливо загладжували, іноді лискували, а 

місця майбутнього розташування орнаменту покривалися ангобом (світло-

рожевим, червонувато-коричневим або червоно-рожевим).  

Фарби використано трьох кольорів: темно-коричневого, червоного та 

білого. Також наносили і заглиблену орнаментацію. На внутрішній поверхні 

посудин закритих форм проводили тільки зрізання зайвої глини. Зовнішня та 

внутрішня поверхні більшості кухонних посудин загладжена орнаментиром із 

нарізаними зубцями. Далі горішня частина поверхні прикрашались різьбленим 

орнаментом та декоративними наліпами. Після сушіння посуд закладали в 

гончарну піч та випалювали при температурах 500-700°, зафіксованих для 

посуду ІІ-ої групи та 1000-1100° для І-ої групи посуду. Маємо дані про знахідку 

одно- та двокамерної печей з регіону. А також маємо дані геофізичної зйомки 

та масивні глиняні вироби з ями №1 з поселення Тростянчик, які попередньо 

підтверджують існування печей/горнів для випалу кераміки в регіоні. 

У результаті розгляду морфологічних особливостей керамічних виробів, 

що походять з поселень регіону, запропоновано типологічну схему розподілу 

усього посуду. Посуд І-ої технологічної групи 1-ої підгрупи поділяється на 11 

типів із підтипами, варіантами та підваріантами. Виділено миски, кубки, 

амфори, кратери, покришки, грушоподібні, біконічні, біноклеподібні посудини, 

а також горщики, кратероподібний та сфероконічний посуд. Перші вісім форм 

властиві для обох етапів розвитку культури в регіоні, останні три – лише для 

етапу СІ. До цієї ж групи відноситься і мініатюрний посуд, властивий для обох 

етапів. Посуд підгрупи І.2 представлений лише грушоподібним посудом, 

покришками та біноклеподібними посудинами. Посуд підгрупи І.3 

представлений мисками, кубками, покришками, кратерами та біконічними 

посудинами. Друга технологічна група виробів представлена горщиками, 

мисками та мініатюрним посудом. 
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Прослідковано поширення мальованої та заглибленої орнаментації на 

посуді. Так на виробах підгрупи І.1 фарбами зображали вісімкоподібну, 

кометоподібну, радіальну, фестонну, метопну, лицьову, листоподібну, 

спрощено-лінійну, меандрову, тангентну, хрестоподібну, хвилеподібну, 

сегментоподібну схеми, а також схему «тангентенскрайбанд». Ці орнаментальні 

композиції часто мають низку варіацій. Застосовували одну, дві чи навіть три 

орнаментальні схеми для оздоблення однієї посудини, композиція при цьому 

розміщена у кілька фризів. Основне зображення часто додатково навантажене 

хвилястими короткими лініями, трикутниками, рисками, крапками, 

місяцеподібними та нахиленими каплеподібними фігурами. Часто трапляються 

і зооморфні зображення. Застосовували переважно чорну фарбу, іноді у 

поєднанні з білою чи червоною. Натомість посуд підгрупи І.2. прикрашали 

заглибленою орнаментацією меандрової та спрощено-лінійної схем. Рельєфна 

орнаментація притаманна і посуду групи ІІ. Тут різноманітними способами 

зображали фестони, хвилясті чи зигзагоподібні лінії. 

Керамічна пластика з поселень регіону виготовлена методом 

скульптурної ліпки із тієї ж формовочної маси, що й посуд І-ої технологічної 

групи.  

Виділено антропоморфну, міксаморфну та зооморфну пластику. Серед 

антропоморфної переважаючими є жіночі зображення. Схематичні фігурки на 

увігнуто-циліндричній чи веретеноподібній ніжці зазвичай зображають струнку 

жіночу постать, іноді вагітну. Поверхня фігурок на етапі ВІІ має монохромний 

орнамент чорною, зрідка червоною фарбами. Трапляються також і статуетки із 

біхромним розписом: чорна та червона, чорна та біла фарби. Вироби етапу СІ 

без мальованої орнаментації. Тип жіночих реалістичних фігурок представлений 

однією цілою статуеткою та голівкою іншої із Криничок. Перша зображає 

жінку в сидячому положенні та піднятим доверху обличчям та з немовлям на 

руках. Усі частини тіла жінки змодельовано в реалістичній манері. Маємо 

тільки одну фігурку, що зображає синкретичну особу андрогіна. Це сидяча 
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статуетка із роз’єднаними ногами та руками, покладеними на коліна. На тулубі 

виліплено конічні груди, а внизу живота приліплено фалос.  

Абсолютно унікальним випадком для регіону є наявність тут 

міксаморфної пластики (за Н.Б. Бурдо). Голова статуетки із Черкасового Саду ІІ 

є частиною міксаморфної фігурки, яка мала зооморфний тулуб та 

антропоморфне реалістичне обличчя.  

Група зооморфної пластики поділена на три підгрупи: рогаті тварини, 

безрогі та птахи. Основу колекції складають перші два типи практично в 

однакових кількостях. Це повнотілі фігурки тварин на чотирьох кінцівках як 

виліплених окремо, так і сполучених попарно. Статуетки зображають биків із 

прямими рогами, ведмедів та коней. Останні зображені в упряжі, яка передана 

орнаментацією. Орнітоморфна пластика представлена одним виробом на 

увігнуто-циліндричній ніжці. В пустому тілі фігурки знаходяться чотири, 

мабуть, глиняні кульки. 

Зважаючи на малочисленність антропоморфної та зооморфної пластики, 

наразі нема достатніх підстав для виділення певних місцевих особливостей, 

пов’язаних з морфологією та декоруванням цих виробів. 

Практично поодинокими екземплярами представлено керамічні моделі 

транспортних засобів, що зображають сани із чотирикутним корпусом на 

полозах, в передній частині кузова яких пророблений наскрізний отвір, а також 

керамічні конуси. Унікальним виробом для регіону є модель споруди 

відкритого типу із Черкасового Саду ІІ. Вона демонструє нам будівлю із сіньми 

та житловим простором, у якому розміщена хрестоподібна вимостка. В стіні 

над вимосткою розташоване вікно. 
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РОЗДІЛ 4 

ГОСПОДАРСТВО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 

 

Господарську діяльність населення регіону в трипільський час 

реконструйовано за археологічними матеріалами. Насамперед – це знаряддя 

праці та самі вироби як результат діяльності, а також об’єкти, що пов’язані із 

окремими виробничими процесами, остеологічний та палеоботанічний 

матеріал. Детальний огляд та характеристика цих відомостей є джерелом для 

комплексної реконструкції господарства трипільського населення. 

 

4.1. Археологічні відомості про господарську діяльність 

Археологічні відомості свідчать про побутування кількох основних 

галузей господарства, як-от хліборобство та тваринництво, а також інших сфер 

діяльності, пов’язаних із мисливством, рибальством, гончарним та текстильним 

виробництвами, обробкою кременю, каменю, кістки та мушель. В окремих 

виробничих процесах застосовували мідні вироби. 

 

4.1.1. Хліборобство. 

Об’єктивними свідченнями заняття трипільцями хліборобством є 

палеоетноботанічні залишки та знахідки землеробських знарядь. Перше 

джерело найчастіше трапляється у вигляді відбитків соломи, полови та колосків 

зернових культур у глиняній масі, з якої споруджувалися житла. Набагато 

рідше археологам вдається віднайти обвуглені рештки зерен. І, нарешті, ще 

одним нечисленним джерелом є відбитки зернівок на керамічних виробах. 

Палеоетноботанічні дослідження здійснювались на матеріалах поселень 

Чечельник (табл. 5) та Тростянчик [Горбаненко 2016]. Г. О. Пашкевич 

визначено такий видовий набір рослин у суміші обвуглених зерен, знайдених 

В. А. Косаківським у сфероконічній мисці на території Чечельника: пшениця 

двозернянка Triticum dicoccon (506 екз.), пшениця однозернянка Triticum 

monococcum (29 екз.), ячмінь голозерний Hordeum vulgare var. celeste (4 екз.), 
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ячмінь плівчастий Hordeum vulgare (3), пшениця м’яка Triticum aestivum s. L. 

(2 екз.) [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1990/144, арк. 19-20; Пашкевич 2006, с. 53]. 

В обмазці глинобитних жител з поселення Чечельник добре 

простежуються численні рослинні домішки, в основному – полова плівчастих 

пшениць, рідше – уламки колосків пшениці двозернянки та голозерного 

ячменю [Пашкевич 1991]. Під час розкопок житла №1 в 1990 р. на поселенні 

Чечельник проведено дослідження кераміки з відбитками зерен. У тісті 

невеликого біконічного широкогорлого горщика зафіксовано багато відбитків 

зернівок злакових та насіння бур’янів. За видовим набором – це пшениця 

двозернянка Triticum dicoccon, ячмінь плівчастий Hordeum vulgare, просо 

звичайне Panicum miliaceum, вика ервілія Vicia ervilia (L.) Willd., а також 

бур’яни: просо куряче Echinohloa crusgalli та берізка польова Convolvulus 

arvensis L. Крім того, на багатьох фрагментах кераміки та на окремих цілих 

посудинах фіксувалися одиничні відтиски зерен різновидових пшениць, гороху 

посівного Pisum sativum, ячменю плівчастого та голозерного, проса звичайного 

та проса курячого. 

Фрагменти зрізано-конічних масивних глиняних виробів із поселення 

Тростянчик (яма 1) було оглянуто С. А. Горбаненком з метою виявлення 

відбитків зернівок культурних рослин і сегетальних бур’янів. У результаті 

обстеження виявлено відбитки плівок ячменю плівчастого (Hordeum vulgare), 

також трапляються і відбитки фрагментів соломи до 5-7 см завдовжки. Тут 

маємо справу з відходами обмолоту одного врожаю, які були додані до 

формовочної маси об’ємних глиняних виробів [Горбаненко 2016, с. 27-28]. 

Ще одним джерелом для вивчення хліборобства є знаряддя праці. Вони 

пов’язані із різними етапами ведення хліборобської галузі господарства: 

обробіток ґрунту, збір та переробка урожаю. 

Знарядь праці для обробітку землі на досліджуваних пам’ятках виявлено 

небагато, хоча на трипільських поселеннях сусідніх груп їх знайдено чимало. 

Відомо про знахідки двох кам’яних мотик під час досліджень Білого Каменя. 

Одна із них виготовлена із сланцю кристалічного (табл. 8). Мотики мають 
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клиноподібну форму із пришліфованою нижньою частиною [Макаревич 1940, 

с. 457]. Аналогічна мотика із гнейсу відома з Коломийщини ІІ [Пассек 1949а, 

с. 74; рис. 29, 1]. Ще дві мотики з регіону, але кістяні, знайдено в Чечельнику та 

одну – в Стіні 1/4 (рис. 75, 3). 

Збір вирощеного урожаю, певно, проводився за допомогою серпів, що 

структурно складалися з дерев’яної чи кістяної оправи та вставлених у неї 

крем’яних вкладнів. Їх величина та форма залежала від типу серпа. На жаль, 

трасологічні визначення крем’яних знарядь праці з поселень регіону не 

проводились, тому достовірно встановити їх функціональну належність майже 

неможливо. Можна лише припустити, що окремі крем’яні знаряддя, котрі 

мають характерне заполірування робочої частини, є вкладнями до серпа.  

Найчисленнішою групою серед хліборобського інвентарю, та і серед 

кам’яних знарядь праці, є зернотерки (табл. 7; рис. 78, 27). Зернотерки мають 

прямокутну із ледь заокругленими краями або овальну форму. Розміри 

зернотерок різні. Поряд з найбільш типовими (32×24×15 см; 30×27×7 см) 

трапляються і зовсім малі (20×16×6 см). На поселенні Черкасів Сад ІІ знайдено 

велику зернотерку 47×35×12,5 см [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/86, арк. 2]. У 

процесі довготривалого використання робочі частини знарядь суттєво стерті, 

що надає цим виробам човноподібної форми. Цікаво, що більшість зернотерок 

дійшли до наших днів у фрагментах. Розтріскування гранітної зернотерки на 

дрібні шматки можливе не лише внаслідок механічних дій під час 

використання, а й під час нагрівання (пожежа житла) чи при різкому 

охолодженні (поливання водою).  

За визначеннями В. І. Корінного (табл. 8), зернотерки із поселень регіону 

виготовлено із різних видів пісковиків (польовошпат кварцовий, кварцовий 

дрібнозернистий тощо), брекчії тектонічної, різних видів гранітів, сланцю 

кристалічного, скарну волластонітового, кальцифіру доломітового та кварцу 

[Корінний 2016]. 

Доволі численними на поселеннях трипільської культури є розтиральні 

камені. В порівняні із зернотерками, вони були дещо меншими за розмірами, 
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овальної форми. Для їх виготовлення використовували (табл. 8) різні види 

гранітів, гнейсів, а також чарнокіт [Корінний 2016]. 

Отже, картина загальних підрахунків видового набору палеоботанічних 

матеріалів демонструє, що мешканці регіону вирощували щонайменше три 

сорти пшениці (двозернянка, однозернянка та м’яка), два сорти ячменю 

(голозерний та плівчастий), горох, просо, вику ервілію. Також вдалося 

прослідкувати побутування на трипільських полях бур’янів – проса курячого та 

берізки польової, які є супутниками зернових культур.  

Серед знарядь праці, що пов’язані із хліборобством, вдалося виділити три 

види інвентарю: для обробітку ґрунту, збору та переробки урожаю. Тут маємо 

нечисленні знахідки кістяних та кам’яних мотик, а також крем’яні вироби із 

характерним заполіруванням робочої частини, які попередньо можна визначити 

як вкладні до серпа. Найчисленнішою групою серед хліборобського інвентарю 

та кам’яних знарядь праці є зернотерки, а також супутні до них розтиральники. 

 

4.1.2. Тваринництво, мисливство та рибальство. 

Одне із важливих місць у господарстві трипільських племен займало 

тваринництво. Допоміжними галузями були мисливство та рибальство. 

Основним джерелом до їх вивчення є остеологічні матеріали, допоміжним – 

зооморфна пластика, посуд, графічні та об’ємні зображення тварин на посуді. 

Під час дослідження Білого Каменя, за підрахунками М. Л. Макаревича, 

знайдено 13 зубів та 435 фрагментів ребер, кінцівок, щелеп та лопаток тварин. З 

останньої кількості – 54 остеологічні фрагменти були пошкоджені вогнем. 

Загальне уявлення про належність вищезазначених матеріалів до конкретного 

виду тварин маємо із визначень С. С. Гамченка: знайдені зуби та кінцівки 

належали бикам, коням, вівцям та свиням. На цьому ж поселенні знайдено ріг 

оленя [Макаревич 1940, с. 461, 469]. 

В. І. Бібіковою проведено визначення видового складу фауни для 

поселення Стіна 1/4. Серед домашніх тварин визначено бика (8 особин), козу 

(1 ос.), овець (2 ос.), свиню (9 ос.), коня (2 ос.), собаку (1 ос.) та вівцю козу. 
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Дикі тварини представлені оленем благородним та косулею, по одній особині 

кожен [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1958/6, арк. 16]. Маємо також і археозоологічні 

визначення В. І. Бібікової для поселень Кринички та Коритне. Матеріали 

Криничок свідчать про переважання серед кісток особин бика свійського, на 

другому місці знаходиться свиня, далі – дрібна рогата худоба [Бибикова 1953, 

табл. 17]. За визначеннями Є.П. Секерської в Черкасовому Саду ІІ (житло 1 та 

2, ями 1-3) 223 знайдені фрагменти кісток належали 31 особині тваринного 

світу. Найбільшою кількістю представлено кістки корів – це сім особин. Серед 

інших є вівці, кози, свині, також олень, заєць та собака [НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1983/86, арк. 12]. 

Підтвердженням тези про розвиток тваринництва та особливо про 

переробку молочної продукції свідчать знахідки у Чечельнику одного 

фрагмента [Косаківський 1990, с. 203; рис. 2, 11], а в Білому Камені – 

археологічно цілої керамічної цідилки із проробленими зсередини дірочками 

[Макаревич 1940, с. 456-457; рис. 6]. 

Дрібні фауністичні рештки з поселення Тростянчик, які походять із 

заповнення заглиблених об’єктів (ями №1 та №3) опрацьовано 

к.б.н. Є. Ю. Яніш. Із 126 кісток сім належали ссавцям, сім – птахам, 87 – рибам, 

14 – земноводним та три є стулками молюсків. Серед риб визначено три види, 

які належать трьом загонам. До загону Коропових відносяться сазан (Cyprinus 

carpio) та голавль (Squalius cephalus), а до Щукоподібних (Esociformes) – щука 

(Esox lucius). Кістки земноводних належать черепасі болотній (Emys 

orbicularis). Молюски, за визначенням д.б.н. В. В. Антистратенко, належать 

видам Viviparus viviparous та Fagotia acicularis.  

З поселення Білий Камінь також відомо про знахідки 58 стулок 

прісноводних молюсків Unio pictorum, 16 з яких – пошкоджені вогнем 

[Макаревич 1940, с. 461]. 

Отже, за наявними нечисленними фауністичними визначеннями в 

домашньому стаді тогочасних мешканців переважали бик та свиня. За кількістю 

особин вони завжди займають перші два місця. Слідом за ними йде дрібна 
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рогата худоба: вівці та кози. Також є кінь. Видовий склад диких тварин 

нечисленний. Серед них  – олень благородний, косуля та заєць. 

Більшість цих тварин є об’єктами скульптурних зображень із глини, чи 

мальовані на посуді. Видовий набір риб з поселення Тростянчик свідчить про 

вилов у місцевих водах сазана, голавля та щуки. Часто в культурному шарі 

поселень знаходимо і стулки прісноводних молюсків, іноді трапляються 

залишки черепахи болотної. 

 

4.1.3. Обробка кременю, каменю, кістки та мушель. 

Археологічними даними, що свідчать про обробку крем’яної сировини та 

різних порід каменю на поселеннях регіону, є самі вироби та різноманітні 

знаряддя, які застосовувалися у процесі їх виготовлення. 

З 17-ти поселень регіону відомо крем’яний матеріал (рис. 76, 1-6; 78, 1-

15), який у загальній кількості становить 300 екземплярів (табл. 6).  

Серед крем’яних виробів, які зараховані до відходів виробництва, є 

знахідки одинадцяти нуклеусів та десяти нуклеподібних фрагментів. Зокрема з 

Чечельника походить дистальна частина конусоподібного нуклеусу для 

отримання пластин. Поверхня нуклеусу протилежна площині сколювання – 

злегка сплощена [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1983/115, арк. 12]. Із Стримби-Попове 

поле відомо одноплощинний нуклеус з однобічним сколюванням. 

Крем’яні відщепи є найчисленнішими – 157 екземплярів. Крім цього, 

маємо пластини без ретуші (1 екз.) та реберчасті пластини (3 екз.). Трапляються 

і оббиті гальки (3 екз.),  

Усі знайдені вироби із вторинною обробкою поділено на 10 груп. Перша 

– це відщепи з односторонньою (8 екз.) чи двосторонньою (1 екз.) ретушшю. 

Вісімнадцять виробів складають ще одну групу – скребки. Їх поділено на два 

типи: на відщепах (4 екз.) та на пластинах (4 екз.). Ретуш у більшості 

екземплярів однобічна, вона наносилася зі сторони спинки. Трапляються також 

вироби і з двобічною ретушшю. Пластини (43 екз.) маємо як цілі, так і 

фрагментовані, зазвичай середньої величини. Найбільший серед них зразок 
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походить з Чечельника та має розміри 9 см на 2 см. Трапляються фрагменти і 

дещо ширші, близько 3 см. Наступна група виробів – це різці, яких відомо 

всього п’ять – по два екземпляри із Білого Каменя та Чечельника і один виріб 

на пластині із Черкасового саду ІІ.  

Рідкісною групою крем’яних виробів є вістря стріл (рис. 78, 11). Відомо 

більше п’яти екземплярів із двосторонньою обробкою та увігнутою основою. Із 

поселення Стримба-Попове поле, вістря виготовлено на великій призматичній 

пластині, оформлене крупною притуплюючою ретушшю [НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1989/219, арк. 21-24, рис. 29]. Всього двома виробами представлено вістря 

списів. Одне із них виготовлено з пластини. Одне долотоподібне знаряддя з 

двома суміжними лезами знайдено на поселенні Стримба-Попове поле [НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1989/219, арк. 21-24, рис. 29]. 

Зі Стіни 1/4 походить 13 крем’яних сокир клиноподібної форми із 

зашліфованим лезом (рис. 73, 1-6). Виготовлені з дністровської сировини 

сіруватого кольору. Максимальні розміри не перевищують 9 см у довжину, 4 см 

в ширину та 2,5 см по товщині [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 10]. Кулясті 

відбійники представлені чотирма екземплярами.  

Отже, найбільшу кількість крем’яних виробів знайдено на поселенні 

Стіна 1/4 в кількості 99 одиниць. Вдвічі менше, проте в помітній кількості, 

знайдено виробів на поселеннях Грабово І (40 екз.), Чечельник (39 екз.), Білий 

Камінь (33 екз.) та Кирилівка (30 екз.). Більш ніж половину (51,3-63,6 %) серед 

цих колекцій складають відщепи без слідів повторної обробки. Ці ж вироби 

становлять і більшість, а саме 52,3 %, серед загального числа крем’яних 

артефактів. Сировиною для виготовлення знарядь є як сірий неоднорідний 

непрозорий кремінь з Подністров’я чи лівобережного Побужжя, так і чорний 

напівпрозорий – з Волині. У більшості випадків розцінюємо ці сировинні бази, 

як нелокальні, адже поселення правобережного басейну Південного Бугу 

знаходяться на значних відстанях від зазначених родовищ. Тобто, чи сировина, 

чи вже готові знаряддя транспортувалися до кінцевого користувача. 

Присутність на поселеннях великої кількості відщепів без вторинної обробки, 
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нуклеусів та реберчастих сколів з них є прямим свідченням доставки сировини 

на поселення та подальшої місцевої обробки. Не виключено, що сировина 

також доставлялася у вигляді пластин, які становлять 19,3 % від числа 

крем’яних виробів. Серед них трапляються і без вторинної обробки, більшість - 

ретушовані. Натомість поселення, які розташовані неподалік русла Дністра 

займають території пов’язані із безпосереднім поширенням родовищ 

середньодністровського кременю. Він, наприклад, був основним для 

виготовлення знарядь на подністровському поселенні Стіна 1/4. 

Вироби з інших порід каменю також не є винятком на поселеннях 

регіону. Загальне число знахідок тут становить 188 екземплярів (табл. 7; 8), їх 

поділено на десять типологічних груп. 

Перші три групи (мотики, зернотерки та розтиральники) розглянуто вище 

у підрозділі 4.1.1, пов’язаному із хліборобством трипільських племен регіону. 

Наступні дві групи виробів – сокири (рис. 73, 8-9; 78, 23) та долото. Вони 

подібні за морфологією та технологією виготовлення, однак останні є дещо 

вужчими. Сокири – пласкі, трапецієподібні в плані, підпрямокутні в розрізі, 

мають зашліфовані лише леза. Єдине долото із Чечельника (рис. 76, 7) має 

витягнуту підпрямокутну форму із злегка опуклими боковими сторонами. 

Поверхня його повністю зашліфована. Її гладкість забезпечувалася, очевидно, 

шліфувальними каменями, що знайдені в Чечельнику (1 екз.) та Білому Камені 

(11 екз.). Зазвичай –  це багатокутні плитки великих розмірів (30×24×8 см).  

Продовжуючи тезу про окремі виробничі процеси, але які вже пов’язані із 

виготовленням крем’яних знарядь, варто згадати про ще дві групи кам’яних 

виробів – відбійники та наковальні. В якості перших часто застосовувалися 

округлі чи овальні природні гальки невеликих розмірів, які зручно тримати в 

руці. Також використовували і штучно виготовлені, що мають форму куба із 

заокругленими гранями або ж є повністю округлі. Діаметр цих виробів 

коливається в межах 6-8 см.  

Знайдено в Чечельнику дві наковальні, що мають характерну збитість 

центральної частини поверхні. В якості наковалень з Чечельника застосовано 
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алеврітові гальки. Наковальня зі Cтіни 1/4 за формою нагадувала невелику 

зернотерку, однак не мала зашліфованої поверхні, що властива останнім. 

Натомість наявність на поверхні дрібних вибоїн дає можливість зарахувати цей 

виріб саме до наковалень [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 6-7]. 

В окремі групи виробів з каменю зараховано і лощило з Чечельника та 

прясло з Черкасового Саду ІІ. 

Кількість виробів з кістки та мушель Unio набагато менша – 19 виробів 

(табл. 10), та й відомі вони тільки з п’яти поселень: Чечельник, Черкасів Сад ІІ, 

Стіна 1/4, Тростянчик, Немирівське. Проте такий нечисленний матеріал все ж 

таки вдалося розділити на п’ять груп: мотики (3 екз.), проколки (10 екз.), 

підвіски (2 екз.), орнаментири з мушель Unio (3 екз.) та ікла (1 екз.). Зазвичай 

першу групу виробів провідні спеціалісти в галузі неметалевих знарядь праці 

епохи енеоліту розділяють на типи, враховуючи форму робочої частини виробу 

[Скакун 2006, с. 32-33]. Однак відомі нам мотики – це фрагменти обушкових 

частин. Їх поверхня повністю зашліфована. Один виріб із Чечельника (рис. 77, 

1) має сплощений прямий обушок підчотирикутної форми, розріз із злегка 

опуклими боками та округлий отвір діаметром 3 см. Другий виріб з цього ж 

поселення (рис. 77, 4) – ледь випуклий обушок, округлий переріз та отвір 

діаметром близько 2 см. 

Наступна група виробів – проколки. Вони виготовлені із фрагментів 

трубчастих кісток тварин (рис. 75, 1-2; 78, 18; 77, 5-7). До третьої групи 

належить кістяна підвіска (рис. 77, 3) підпрямокутної форми (3×0,7×0,7 см) із 

ретельно зашліфованою поверхнею та отвором діаметром 0,3 см у верхній 

частині виробу. Інша знахідка цієї ж групи – це підвіска із зуба хижої тварини 

(рис. 77, 2) довжиною у 3 см та просвердленим отвором діаметром 0,2 см, що 

розташований трохи вище середньої частини виробу. Намистина із 

Тростянчика виготовлена із хребця щуки
7
, в центрі якого просвердлено отвір. 

Три орнаментири із мушель Unio, на край яких нарізані зубці, для 

нанесення розчосів на поверхню кухонного посуду чи для нанесення зубчастого 

                                                           
7
 Визначення к.б.н. Є. Ю. Яніш 
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штампу, знайдено в ямі 1 з Тростянчика. З цього ж поселення, з ями 2, походить 

орнаментир з розколотого поздовж ікла Sus scrofa
8
. Ширина загостреної 

робочої частини орнаментиру 5 мм, що корелюється із шириною жолобків 

заглибленої орнаментації на частині посуду з поселення. Орнаментир із мушлі з 

штучно нарізаними зубчиками як у Тростянчику відомий наприклад з 

Коломийщини І [Пассек 1949а, с. 148; рис. 81, 3] та ІІ [Пассек 1949а, с. 74; рис. 

29, 3]. Орнаментир з ікла кабана відомо з раньотрипільського поселення регіону 

– Олександрівка [Бурдо 2004, c. 392, рис.].  

Отже, наявний крем’яний матеріал із поселень регіону типологічно 

поділено на 14 груп, деякі містять і типи. Вісім із них є результатом крем’яного 

виробництва – спеціалізованими знаряддями. Це пластини, різці, проколки, 

скребки, вістря стріл та списа, сокири та долотоподібне знаряддя. Інші – є 

відображенням процесу крем’яного виробництва, відходами виробництва: 

нуклеуси, нуклеоподібні обломки, відбійник, реберчастий скол з нуклеусу, 

оббита галька. Група відщепів є як знаряддями (вироби з ретушшю), так і 

відходами виробництва. 

Численною категорією є знаряддя, виготовлені із інших порід каменю. 

Тут розрізняємо десять груп, які демонструють як навики трипільських 

майстрів у обробці каменю, так і є джерелами для реконструкцій інших галузей 

господарства. Типологічно розділяємо вироби на мотики, зернотерки, 

розтиральники, сокири, долото, наковальні, відбійники, шліфувальні камені, 

лощило та прясло. Для їх виготовлення переважно використано різні види 

гранітів та пісковиків, а також інші породи. Нечисленну колекцію виробів з 

кістки та мушель Unio поділено на п’ять груп: мотики, проколки, 

підвіски/намистини, орнаментири з мушлі та ікла. 

 

4.1.4. Гончарне виробництво. 

Основними свідченнями побутування керамічного виробництва 

безпосередньо на території поселень регіону є знаряддя праці, що пов’язані з 

                                                           
8
 Визначення магістра М. Кублія 
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цим процесом, а також випалювальні пристрої для глиняних виробів. 

Характеристику відповідних знарядь подано вище у пункті 4.1.3. Їх типологія 

представлена у таблицях. Аномалії, які попередньо можна інтерпретувати як 

конструкції для випалу керамічних виробів, охарактеризовано у підпункті 

2.2.3.2. Їх виявлено в Тростянчику (рис. 14; 16) та Війтівці (рис. 19). 

Володіємо інформацією про два досліджених об’єкти для випалу 

кераміки, що розташовані в межах регіону. Перший із них відомий у Стіні 1/4. 

За повідомленням М. Л. Макаревича [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 8-9], 

тут камера горну була влаштована у невеликому заглибленні між плитами 

вапняку, глибиною 0,5 м та діаметром трохи більше одного метра. Яма 

повністю була заповнена ошлакованою обмазкою – залишками стін, склепіння 

та череня. За наявними аналогами випалювальних пристроїв для кераміки у 

трипільській культурі, а також розглядаючи етнографічні матеріали, 

М. Л. Макаревич проводить реконструцію дослідженого об’єкту. Це був 

двокамерний горн, де нижнє відділення – топкове, а верхнє – випалювальне. 

Конструкція передбачала також округле склепіння. У північно-східному 

напрямку відходив топковий канал, шириною близько 0,8 м та більше метра 

завдовжки [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 8-9]. 

Піч-тандир для випалу кераміки досліджено О. В. Цвек на поселенні 

Тростянчик [Цвек 1994, с. 75-82, рис. 21. 2]. Вона мала овальну форму 

розмірами 1,65х1,54 м. Знаходилася дещо нижче (1,15 м від сучасної поверхні) 

рівня підлоги споруди. У печі та поряд з нею виявлено керамічний шлак і 

бракований посуд. Глинобитна споруда з піччю розглядається дослідницею як 

трикамерна майстерня кераміста. Західна камера – господарського 

призначення, мабуть, мала дерев’яні стіни та тонку глиняну підмазку підлоги. Її 

могли використовувати для повітряного просушування керамічних виробів 

перед випалом. У центральній камері такої ж конструкції розміщена власне піч. 

А третя камера мала глинобитні стіни, горищне перекриття та побутову 

купольну піч. Мабуть, поєднувала в собі житловий та робочий простір майстра 

[Цвек 2004, с. 42-43; 2006, с. 47, рис. 19, 3]. 
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Заповнення ями 1 із Тростянчика також дає певний матеріал, який за 

етнографічними відомостями та аналогіями із інших поселень Трипілля можна 

пов’язати із керамічним виробництвом (див. підрозділ 4.2). Тут знайдено 

масивні глиняні вироби двох форм – зрізано-пірамідальної та дископодібної 

(рис. 27; 28) (детальніше про контекст знахідок див. підрозділ 2.4).  

Предмети зрізано-пірамідальної форми (рис. 28, 1) в перетині нагадують 

трапецію, а в основі – підовальні. Виготовлені з глиняної маси зі значною 

рослинною домішкою. Ззовні – недбало загладжені. Основа – незагладжена. 

Формування відбувалося на нерівній поверхні (земля або глиняна основа), 

попередньо вкритій половою злаків, про що свідчать їх численні відбитки. 

Більшість виробів виготовлено з одного шматка глини. Три з них (№ 1, 2 і 5 – 

див. табл. 12) сформовані у два прийоми: спочатку була змодельована основа, а 

потім примазана верхня частина. Лише предмет №16 виготовлений, 

щонайменше, в три прийоми, про що свідчать шари глини, які відшаровуються 

у місцях з'єднань. 

Верхня та бокові сторони мають високотемпературний випал глини до 

темно-зеленуватого кольору. Всередині вироби пропечені високою 

температурою до темно-цегельного кольору. Такого ж кольору й нижня 

частина, тобто основа, більшості виробів. Чорний колір глини (свідчення 

випалу без доступу повітря) маємо на виробах лише знизу, в центральній 

частині. Товщина цього темного шару зазвичай не перевищує 1 см. Розміри, 

ступінь збереження і вага масивних глиняних виробів зрізано-пірамідальної 

форми представлено в таблиці 12.  

Предмети дископодібної форми (рис. 28, 2) є ще одним типом масивних 

глиняних виробів із ями №1. Вони мають сформовану округлу закраїну. 

Діаметр окремих фрагментів 45-53 см, товщина – 3,5-5 см. Вони виготовлені з 

тієї ж маси, що і зрізано-пірамідальні вироби, в такий же спосіб. Колір виробів 

різний – від цегельного до темно-зеленого. Прослідковується як поєднання цих 

кольорів у виробі, так і переважання лише одного, що вказує на 

різнотемпературний випал. 
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Отже, відомості про побутування керамічного виробництва на поселеннях 

регіону отримано із трьох категорій джерел: знаряддя праці, геомагнітні плани 

пам’яток та досліджені випалювальні пристрої для глиняних виробів.  

Кам’яне лощило маємо з Чечельника, а зубчасті орнаментири із мушель 

Unio та орнаментир з ікла свині домашньої отримано з Тростянчика. Округлі 

аномалії з високим показником nT, які попередньо можна інтерпретувати як 

конструкції для випалу керамічних виробів, розпізнано на геомагнітних планах 

Тростянчика та Війтівки.  

Згідно з реконструкціями М. Л. Макаревича, двокамерний вертикальний 

горн діаметром понад метр, із округлим склепінням та топковим каналом, 

розкопано у Стіні 1/4. О. В. Цвек досліджено у Тростянчику майстерню 

кераміста, де була розташована овальна в плані піч-тандир для випалу 

кераміки, а також існував простір для налагодження окремих виробничих та 

побутових процесів. У заповнені ями 1 із Тростянчика знайдено масивні 

глиняні вироби зрізано-пірамідальної та дископодібної форм. Зважаючи на 

характер їх випалу, етнографічні матеріали та відомі аналогії з пам’яток 

Трипілля, ці вироби інтерпретовано нами як залишки мобільної конструкції для 

випалу керамічних виробів. 

За рядом ознак (стандартизація, висока якість, складність технологій, 

масовість виробництва, застосування професійних теплотехнічних пристроїв) є 

підстави вважати, що виробництво мальованого посуду та частини пластики 

мало характер спеціалізованого ремесла. 

 

4.1.5. Мідні вироби 

Із заповнення ями №3 поселення Тростянчик походять три мідних 

вироби: намистина та два фрагменти шил (рис. 30, 1; табл. 11). Кругла 

намистина діаметром 6 мм та висотою у 3,5 мм виготовлена із підовальної 

мідної смужки, зігнутої в коло. Інший виріб – двостороннє шило із обламаними 

в давнину колючими частинами. Чотиригранне в перерізі, посередині 

потовщене. В місці потовщення розміри виробу 2,7 мм, а на зломах – 1,5 мм. 
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Загальна довжина збереженої частини виробу 54,5 мм. З іншого шила навпаки 

маємо лише робочу колючу частину довжиною 13,5 мм. Кінець виробу 

округлий в перерізі, загострений, а в сторону основи потовщується і шило 

набуває чотиригранної форми. Найбільша товщина знаряддя – 2,3 мм. 

Знайдені вироби належать до двох із п’яти (колючі дрібні знаряддя, 

прикраси, колюча зброя, ударна зброя, заготовки) відомих в Трипіллі видів 

мідних виробів [див.: Риндіна 2004] – це колючі дрібні знаряддя та прикраси. 

До першого з них зараховуємо фрагменти шил, а до другого – намистину. 

 

4.1.6. Прядіння і ткацтво. 

Археологічний матеріал свідчить про значний розвиток прядіння і 

ткацтва у трипільського населення регіону. Джерелами для розгляду процесу 

виготовлення ниток є прясла для веретен та знахідки обвуглених ниток і їх 

відбитки на посуді чи інших керамічних виробах. Джерелом до вивчення 

ткацької справи також є як знаряддя праці, що використовувалися в процесі 

виготовлення, так і результат виробництва. В першому випадку – це відтяжки 

до вертикальних ткацьких верстатів, в другому – відбитки тканин на посуді. 

Серед матеріалів досліджуваних поселень відомо не менш як 12 

керамічних прясел (табл. 9). Вони походять з Чечельника, Стіни 1/4 (рис. 74, 1-

7) та Олександрівки-Крутянська І. У перерізі вони мають зрізано-конічну, 

біконічну форму, а також є дископодібні пласкі. У розкопі 4 з поселення 

Стіна 1/4, на площі у 7 м
2
, знайдено десять прясел першої та другої форм [НА 

ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 7]. Пласке дископодібне прясло (рис. 76, 10) із 

отвором у центрі походить з Чечельника [Косаківський 1993а, с. 107; рис. 8, 9]. 

Одне кам’яне прясло відомо із Черкасового Саду ІІ. 

Керамічні відтяжки загальною кількістю 35 екземплярів знайдено на 

шістьох поселеннях регіону (табл. 9). Найбільша кількість походить з 

Чечельника (рис. 76, 8-9) – 23 екземпляри. Зокрема в житлі №1 знайдено 21 

важок, що, за винятком одного, лежали компактно в малій камері житла 

недалеко від печі. Шість важків знайдено в житлі №3 поселення Стіна 1/4 (рис. 
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74, 8-9). Вони розміщувалися зигзагом 1 м завширшки. М. Л. Макаревич 

припускає, що ширина станка могла бути не більше 0,8 м [НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1958/6, арк. 9-10]. 

Більшість відомих важків є округлими, мають овальний переріз та 

круглий отвір, у одних він був розташований в центрі, а у інших – трохи 

зміщений від центру [Косаківський 2003, с. 63-64]. Діаметр виробів коливається 

в межах 8-10 см, а центральних отворів – від 1 до 2 см. Із загальної кількості 

можна виокремити один фрагмент важка з Вишеньки (рис. 76, 11), що мав не 

овальний переріз, а підчотирикутний – дископодібний. Загальний діаметр 

знаряддя становить 13 см, а отвору – 1,5 см. Пірамідальні глиняні відтяжки 

відомі з Хрустової 2 [Коваленко 2006, с. 88] 

Відтяжки виготовляли з глиняного тіста як з домішкою піску, так і 

рослинних решток. Кількість останніх переважає. 

На трьох поселеннях регіону – Білому Камені (3 екз.) (рис. 79), 

Чечельнику (2 екз.) та Стіні 1/4 – знайдено і відбитки тканин на кераміці 

загальною кількістю 24 екземпляри [Новицька 1948; НА ІА НАНУ, ф. 64, 

1958/6; Kosakivskii 2011].  

Особливої уваги заслуговує відбиток тканини №3 із Білого Каменя. Він 

зберігся на денці посудини (рис. 79, 2) діаметром 18 см. Більша частина 

відтиснутої тканини виконана технікою простого полотняного переплетення. 

Щільність ниток основи 6 штук, а піткання – 13 на 1 см. В окремих місцях 

щільність ниток піткання становить 15 на 1 см, тут вже майже не проступають 

нитки основи між нитками піткання. На окремій ділянці видно, що між нитками 

основи одночасно прокинуто три нитки піткання. Пізніше вони втрачені і 

простежуються чітко лише нитки основи з одного боку. На іншій ділянці цієї 

смужки нитки основи видно всі – і парні, і непарні. 

Відбитки тканин зі Стіни 1/4 у загальній кількості 19 екземплярів 

опубліковані свого часу М. А. Новицькою [Новицька 1948] та 

М. Л. Макаревичем [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1958/6]. За видами переплетення 

ниток тут розрізняємо тканини в’язані спицями (2 екз.), килимові (8 екз.), 
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килимові з елементами візерунків (1 екз.), полотняне (7 екз.) та полотняне з 

елементами візерунків (1 екз.). Тобто тут маємо найбільшу вибірку як за 

кількістю, так і за різноманітністю аналізованого матеріалу. 

Отже, археологічними відомостями, які свідчать про побутування 

прядіння у частини населення регіону в трипільський час є керамічні та кам’яні 

прясла. Перші є більш поширеними, другі – використовувалися вкрай рідко. За 

формою прясла – зрізано-конічні, біконічні та дископодібні.  

Найпершим свідченням побутування ткацтва є керамічні відтяжки до 

ткацького верстату, переважно округлої форми. Менш поширеними є 

пірамідальні вироби і вкрай рідко – дископодібні. Розглянути набір тканин, що 

використовувало тогочасне населення, стало можливим завдяки аналізу 

відбитків тканин на посуді. Максимальну вибірку цих матеріалів отримано із 

поселення Стіна 1/4. Найчисленнішими є килимові та полотняні тканини, які 

іноді були прикрашені візерунками. Також існували в’язані спицями тканини. 

 

4.2. Спроба комплексної реконструкції господарства 

На підставі приведених вище відомостей можливо реконструювати 

основні галузі виробництва – харчову і нехарчову. 

 

4.2.1. Харчове виробництво. 

Наявний археологічний матеріал, охарактеризований у пункті 4.1.1 дає 

підстави стверджувати про значний розвиток відтворювального господарства у 

тогочасного населення регіону. Його основу складали хліборобство та 

тваринництво. 

Так, мешканці поселення Чечельник висівали, щонайменше, три сорти 

пшениці (двозернянку, однозернянку та м’яку), два сорти ячменю (голозерний 

та плівчастий), горох, просо та вику ервілію. Порівнявши матеріали, виявлені 

на інших пам’ятках пізнього етапу трипільської культури, дослідники 

констатують, що палеоетноботанічний комплекс цього періоду складають 

пшениця двозернянка, ячмінь плівчастий та ячмінь голозерний, в меншій мірі – 
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пшениця однозернянка та пшениця спельта, просо посівне. До комплексу 

входили також і бобові рослини – горох посівний і вика ервілія [Пашкевич 

2006, с. 54]. 

В усіх регіонах поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля 

вирощували практично однаковий набір сільськогосподарських рослин. Це є 

свідченням того, що саме ці рослини були найбільш пристосованими до 

хліборобської культури тогочасного населення. Плівчасті пшениці витривалі до 

посухи, протистоять ураженню хворобами, шкідниками. Вони добре 

пристосовані до проростання на різноманітних ґрунтах без додаткового поливу, 

відносно скороспілі, не вилягають [Янушевич 1993, с. 148, 149]. Набір різних 

видів бур’янів (просо куряче, берізка польова) та їх кількість теж 

підтверджують постійний характер хліборобства [Кузьминова 1990, с. 128]. 

Оцінюючи рівень розвитку та характер господарства трипільських 

племен, С. М. Бібіков висловив думку, що поряд з мотичним землеробством у 

енеолітичного населення Південно-Східної Європи розвивалося й орне. Землю 

трипільці могли неглибоко зорювати за допомогою дерев’яного рала, яке тягла 

парна упряжка великої рогатої худоби [Бибиков 1965, с. 56, 57]. Нині ця теза 

має своє підтвердження, оскільки зросла кількість «непрямих доказів» 

наявності орного рільництва у трипільців. Зокрема палеозоологами виявлено 

кістки волів з слідами патологій, які виникли внаслідок використання цих 

тварин у якості тяглової сили [Пашкевич 2006, с. 91]. Ці погляди також 

підтверджуються і етнографічними даними щодо використання дерев’яних 

орних знарядь в деяких регіонах Болгарії та Греції до початку ХХ ст. [Скакун 

2006, с. 58]. 

Вирощений урожай збирали за допомогою серпів та обмолочували. 

Молотьба могла виконуватись як примітивними способами (вибивання 

палицями), так і більш розвинутими. До прикладу, в енеолітичній культурі 

Варна для обмолоту використовували молотильну дошку із крем’яними 

вкладнями. Функціональну належність останніх визначено експериментально-

трасологічним методом. Методику застосування підтверджено етнографічними 
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даними із багатьох сіл України, Молдови та Болгарії, де подібними виробами 

послуговувалися до 70-х рр. ХХ ст. [Скакун 2006, с. 40-42, 59]. 

Для використання в їжу зерно подрібнювали за допомогою зернотерок та 

розтиральних каменів. На території між житлами в Стіні 1/4 було зафіксовано 

глиняну конструкцію, яка згідно з інтерпретацією автора досліджень 

М. Л. Макаревича могла бути місцем сушіння та помолу зерна. Це було 

заглиблення діаметром 0,4 м та глибиною у 0,15 м. Стінки та площа навколо 

(загалом близько 1,5 м
2
) обмащені шаром глини у 2 см та випалені. Поряд 

знаходилася фрагментована зернотерка [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 9]. 

У мисці на поселенні Чечельник знайдено суміш обвуглених подрібнених 

зерен. Відсутність в наборі лусочок, колосків, соломи чи бур’яну свідчить про 

те, що зерно було підготовлене для приготування [Пашкевич 2006, с. 53]. 

У житті трипільських племен регіону особливе місце займало 

тваринництво. Велика рогата худоба була основним джерелом м’яса, молока, 

жирів тощо. Це підтверджено знахідками кісток, більшість з яких сильно 

фрагментовані. Свині вирощували для м’яса, жиру та шкіри. 

За визначеннями Є. Ю. Яніш, кістки риб, отримані з Тростянчика, є 

кухонними залишками – вони побували у відкритому вогнищі при температурі 

400-600°. Збереглися залишки великих особин вагою в межах 1-2 кг, які були 

виловлені неподалік поселення. Місцем вилову могла слугувати як найближча 

річка Недотіка, так і безперечно Південний Буг, який протікає за 2,5 км на схід 

від пам’ятки.  

Ловля риб могла здійснюватися за допомогою сіток, кістяних гарпунів, 

острогів, кістяних чи мідних гачків. До прикладу, відомі два мідні гачки з 

раньотрипільського поселення Лука Врублевецька. Наявність мідних виробів у 

Тростянчику не відкидає можливості існування тут і гачків для рибальства. 

Відомі також кістяні гачки з Ржищева, Халепя, фрагмент острога з Луки 

Врублевецької. Підтримуючи думку Т. С. Пассек, С. М. Бібіков при аналізі 

матеріалів поселення Лука-Врублевецька робить висновок про другорядну роль 
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рибальства в господарстві як раннього, так і розвинутого Трипілля. Воно мало 

лиш сезонний характер [Бибиков 1953, с. 186-187]. 

Черепаху болотну, залишки якої знайдено на поселенні Тростянчик і яка 

до сьогодні водиться біля поселення в р. Недотіка, могли вживати в їжу. 

 

4.2.2. Нехарчове виробництво. 

Дана галузь забезпечувала функціонування виробництва продуктів 

харчування та побутові потреби населення. 

Системоутворюючою галуззю було виробництво знарядь праці. Їх 

виготовляли з кременю, каменю та кістки, рогу та глини.  

На поселеннях регіону зафіксоване місцеве виробництво знарядь з 

кременю. Вони виготовлені з непрозорої неоднорідної крем’яної сировини 

сірого кольору, родовища якої поширені в Подністров’ї, або ж з сировини 

чорного кольору волинського регіону [Березанская 1994, с. 10].  

На поселення регіону крем’яна сировина могла потрапити як у вигляді 

певних заготовок, так і у вигляді природньої сировини, виявленої для 

виготовлення знарядь праці на місці. Пластини, зазвичай, сколювали з нуклеуса 

за допомогою відбійників чи посередників. Так відбувалась первинна обробка 

кременю. Вторинна обробка проводилась різними видами ретуші. 

На поселенні Стіна 1/4 засвідчено побутування крем’яного виробництва. 

Свідченням цього є повний набір крем’яних артефактів, починаючи від 

нуклеусів та відщепів, закінчуючи готовими виробами, в тому числі сокирами 

та знаряддями на пластинах [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1959/10, арк. 10].  

Серед кам’яних знарядь з поселень регіону відомі сокири та долота. Вони 

є універсальними знаряддям для заготовки та обробки майже усіх видів 

деревини, насамперед для будівельної галузі [Ляшко 1994в, с. 135]. Деревина 

різних порід широко використовувалася трипільцями під час зведення споруд. 

Маємо численні відбитки колотих плах та кругляку в глиняній обмазці будівель 

із різних поселень. У глиняну масу під час будівництва додавали результати 

обмолоту врожаю – плівки та солому злакових. 
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Свідченням господарського використання шкіри та хутра трипільцями є 

знахідки крем’яних скребків, кістяних проколок, мідних шил. За аналогіями 

відомо, що перші використовували для міздріння шкір, а проколки та шила – 

для зшивання одягу чи різноманітних побутових речей. На завершальній стадії 

обробки шкіру розгладжували за допомогою кам’яних лощил. Обробка шкір, 

очевидно, проходила в умовах домашнього виробництва. Це пояснюється 

достатньою кількістю сировини, рутинною технікою, простотою та 

доступністю виготовлення спеціалізованих знарядь праці для їх обробки 

[Ляшко 1994б, с. 172]. 

З кісток тварин виготовляли знаряддя праці. В першу чергу 

використовували кістки та роги домашніх тварин, а вже потім – кістки диких 

тварин [Ляшко 1994а, с. 152]. Найбільш придатними були довгі (трубчасті) 

кістки. 

Підготовка сировини полягала в знежиренні та розм’якшенні кісток при 

довгому кип’ятінні. Технологія обробки кістки продовжувалася механічною 

дією на кістку (рубання, різання, свердління, шліфування, полірування). Різання 

кістки здійснювалося крем’яними ножами в поєднанні з розпарюванням. Круглі 

отвори в кістяних знаряддях, зубах хижих тварин та кістяних підвісках 

виконані крем’яним або трубчастим кістяним свердлом. Зуби свердлили з двох 

сторін («на конус»). 

Наймасовішим матеріалом з трипільських поселень є високотехнологічні 

керамічні вироби. Під час їх виготовлення використовувалися кам’яні та кістяні 

знаряддя, як-от лощила, орнаментири із мушель або ікла кабана. Випал виробів 

міг здійснюватися у печах, які відомі з розкопок у Стіні 1/4 та Тростянчику. 

Однак відсутність достатньої польової документації з розкопок цих об’єктів не 

дає можливості остаточно стверджувати про їх використання в якості 

випалювальних печей. 

Повертаючись до проблеми інтерпретації масивних глиняних виробів, 

знайдених у заповненні ями №1 із Тростянчика, варто відзначити, що прямих 

аналогій виробам зрізано-пірамідальної форми в культурному комплексі 
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Кукутень-Трипілля автору не відомо. Єдиний частково схожий виріб було 

знайдено в будинку комплексу «2» в Майданецькому у 1988 р. Цей предмет 

також виготовлений з глини із рослинною домішкою і має ту саму зрізано-

пірамідальну форму з висотою і діаметром в основі близько 20 см. Зверху до 

нього приліплено два «ріжки». Дослідники припустили, що цей виріб міг 

виконувати роль своєрідної підставки [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1988/4б, арк. 8, рис. 

24, 1-3]. 

Цікаві дані про потенційне використання зрізано-пірамідальних глиняних 

виробів дають етнографічні матеріали. У 1990-1993 рр. групою археологів 

здійснено етнографічну експедицію до с. Тарасара в Західній Індії [Bhagat Kar 

1993]. Тут випал кераміки проводять в округлих печах (рис. 31) діаметром 

близько 2,7 м, вертикальні стіни яких зведено з цегли на висоту 0,85 м. В основі 

печі на однаковій відстані розміщуються вісім топкових каналів висотою 0,33 і 

шириною 0,2 м [Bhagat Kar 1993, с. 158-159]. Під час підготовки печі до випалу 

посуду на дно викладають 25 глиняних підставок. Вони мають форму 

пустотілого на обох кінцях циліндра діаметром 14 см і сформовані на 

гончарному колі. Підставки розміщують трьома колами так, щоб жодна з них 

не перешкоджала завантаженню палива в камеру печі. Перше коло вміщує 13 

підставок, наступне – вісім, а останнє, центральне, – всього чотири. На кожен 

циліндр кладуть по одній посудині таким чином, щоб їх стінки не торкалися 

одна одної. Далі продовжують закладати піч зверху посудом. 

Піч завантажується посудом закритих форм до рівня приблизно 30 см 

вище стінок. Після завантаження камера печі закривається іншими посудинами, 

що називаються тавді. Це мископодібні круглі глиняні вироби середніх 

розмірів, які в побуті використовуються у якості сковорідок для випічки 

прісного хліба. Тавді розміщують у перевернутому положенні так, щоб вони 

повністю закрили камеру печі. Для закривання дрібних дірок використовують 

фрагменти кераміки, які постійно зберігаються поруч з піччю. Також 

фрагменти посуду розміщують між посудинами при завантаженні печі. Все це 

потрібно для збереження необхідної кількості тепла в камері. 
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У вищеподаному описі індійської етнографічної печі нас найбільше 

цікавлять мобільні підставки для розміщення посуду на них. Не виключено, що 

зрізано-пірамідальні глиняні вироби, знайдені в ямі 1 у Тростянчику, можуть 

бути такими ж мобільними «стовпчиками» в конструкції печі. 

Розглядаючи далі інвентар ями № 1, виникає питання про призначення 

глиняних виробів дископодібної форми. В останні роки дослідниками 

запропоновано варіант функціонального призначення цієї категорії виробів. 

Так, виявлені в Небелівці дископодібні глиняні предмети були визначені як 

«покришки каналів горну» [Burdo 2016, р. 97-98, fig. 5: 6, 7; Korvin-Piotrovskiy 

2016, p. 243-245]. Вважається, що «кришки» виконували функцію череня з 

продухами. Вони захищали посуд від прямої дії вогню і одночасно були 

підставками для зручного його розміщення у камері. 

З огляду на подані вище етнографічні аналогії із Західної Індії, можна 

запропонувати ще одну версію призначення цих глиняних виробів у давнину. 

Вони могли використовуватися для фінального закупорювання завантаженої 

печі перед початком випалювання кераміки. Покладені в кілька рядів, ці диски 

цілком здатні забезпечити достатню концентрацію тепла всередині печі. Не 

виключено, що їх використовували паралельно із окремими фрагментами битої 

кераміки для закриття невеликих дірок. У такому випадку стіни споруди для 

випалу кераміки могли бути вертикальними з мобільним дахом, утвореним 

глиняними дисками. Це дозволяє здійснити швидке завантаження та 

розвантаження камери, не руйнуючи при цьому жодного елементу конструкції. 

Можливо, постійних стінок у печі взагалі не існувало, а функцію підтримання 

стійкості виконували глиняні диски і/або фрагменти кераміки, викладені поверх 

виробів, які піддають випалу.  

Відзначимо, що в українській етнографії існує традиція закриття камери 

печі суцільним шаром фрагментів кераміки, відома за назвою «учереплення» 

[Пошивайло 1993а, с. 121; Шульгина 1929, с. 141, 183; Прусевич 1916, с. 61]. 
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Існування спеціалізованих гончарних горнів, високоякісний мальований 

посуд можуть свідчити про те, що виробництво посуду (за винятком кухонного) 

на поселеннях регіону вірогідно вже виділилося в окрему галузь ремесла. 

Мешканці трипільських поселень регіону активно займалися текстильним 

виробництвом. З глини виготовляли прясла для веретен, за допомогою яких 

пряли нитки. На жаль, за наявними відбитками визначити, яку саме сировину 

використовували трипільці, на даному етапі дослідження неможливо. За 

повідомленнями М. А. Новицької могли використовувати вовну та рослинні 

волокна [Новицька 1948, с. 51, 52]. У палеоботанічному комплексі середнього 

Трипілля є знахідки насіння конопель невизначеного виду [Янушевич 1993, 

с. 148]. Можемо припустити, що саме вовняні та конопляні волокна 

використовувалися трипільцями для прядіння ниток на поселеннях регіону. 

Тканини виготовлено на вертикальних ткацьких верстатах. Від таких 

верстатів маємо керамічні відтяжки для відтягування ниток основи. У 

Чечельнику вони розташовані групою у житлі №1, що свідчить про 

розташування тут ткацького верстату із 20 важками та однією запасною. 

М. Ю. Відейко також повідомляє про знахідки груп важків на Майданецькому. 

Одна із них налічувала 70 виробів із 4-ма запасними, що лежали окремо 

[Шмаглий 2001-2002, с. 109-110]. 

Судячи із знайдених відбитків текстилю, у населення регіону існували 

тканини трьох видів переплетення ниток: килимове, полотняне та в’язання 

спицями. Описаний вище відбиток №3 із Білого Каменя ще раз підтверджує 

існування в Трипіллі тканин із візерунками. Адже відомо, що в етнографічному 

ткацтві українців Поділля подібні прокидки в кілька ниток трапляються у 

тканих рушниках і скатерках ХІХ-ХХ ст. Зазвичай такі прокидки виконувались 

кольоровими вовняними нитками, зважаючи на те, що і основа, і більша 

частина піткання були конопляними та мали інший колір. Після довготривалого 

використання тканин такого типу вовняні нитки втрачались (їх могла з’їсти 

міль), і тому нитки основи залишались відкритими
9
. 

                                                           
9
 Усне повідомлення В. А. Косаківського 
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Загалом, розглянуті вище відбитки тканин мають аналоги, які походять з 

поселень Стіна, Ялтушків І, Бернашівка, Петрень та низки інших пам’яток на 

північ та захід від досліджуваного регіону [див.: НА ІА НАНУ, ф. 12, 42; НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1978/30е; НА ІА НАНУ, ф. 64, 1949/4; Новицька 1948, с. 44-49; 

НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, 202/46; Макаревич 1960, с. 29-32; Новицкая 1960; 

Маркевич 1981, с. 115, 116; Кетрару 1971, с. 57, 59; Petrescu-Dоmbovita 2004, 

p. 321-327]. 

Мідні вироби із Тростянчика зараховано до колючих дрібних знарядь та 

прикрас. Станом на 2004 р. ці два види складали 29 % та 17,5 % відповідно від 

загальної кількості мідних виробів, знайдених на поселеннях, що об’єднані 

Н. В. Риндіною у другий технологічний горизонт металообробного розвитку 

спільності Кукутень-Трипілля (Кукутень А-В, В; Трипілля ВІ-ВІІ, ВІІ та СІ). 

Виробів першого виду тут відомо 33 екземпляри, а другого – 20. Цей другий 

горизонт пов’язується дослідницею із Балкано-Карпатською металургійною 

провінцією [Риндіна 2004, с. 224]. 

Знахідка трьох мідних речей (Тростянчик) двох різних видів в одному 

об’єкті є рідкістю для Кукутень-Трипілля. Цей факт свідчить про широке 

використання міді у повсякденному житті тогочасних племен. Н. В. Риндіна, 

картографувавши знахідки мідних виробів другого технологічного горизонту, 

стверджує про поширення досягнень металообробки БКМП з західного ареалу 

до східного [Риндіна 2004, с.244]. Можливо, населення Тростянчика, будучи чи 

не найпершими переселенцями чергової хвилі міграції населення із заходу, 

приносить чималу кількість виробів вже досить розвиненого металообробного 

ремесла з материнської території на терени правобережжя Південного Бугу.  

Отже, палеоетноботанічний комплекс та серія знарядь праці свідчать про 

високий розвиток хліборобства у тогочасного населення. Достатньо 

розвинутим було і тваринництво. Незначні матеріали свідчать також про 

існування мисливства. Саме останні дві галузі забезпечували населення м'ясо-

молочною продукцією, хутром та нитками для пошиття одягу. Кістки тварин 

йшли на виготовлення знарядь праці, котрі використовувалися як для ведення 
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хліборобства, так і швейної справи. При обробці кістки застосовували 

різноманітні методи, як-от: розпилювання, шліфування, свердління. Ще одним 

органічним матеріалом, який був добре освоєний трипільським населенням, 

було дерево. У найбільшій кількості воно застосовувалось під час будівництва. 

Також тут використовувався і вторинний результат хліборобства – полова 

зернових рослин. Саме її домішували до будівельної глини. Усі згадані види 

господарства не могли функціонувати без застосування крем’яних та кам’яних 

знарядь праці, техніка виготовлення яких також перебувала на високому рівні 

розвитку. 

Судячи із знахідок десятків тисяч фрагментів кераміки при дослідженнях 

трипільських поселень регіону, у тогочасного населення процвітало і керамічне 

виробництво. Маємо опосередковані відомості про існування мобільних 

конструкцій для випалювання керамічних виробів та неповністю підтверджені 

відомості про існування двокамерних вертикальних горнів і печей у межах 

будинків. З технологією виробництва посуду пов’язані й наші розуміння 

ткацької справи трипільців. Адже найчастіше саме на денцях посудин ми 

знаходимо відбитки текстилю. Саме ці знахідки, а також деякі керамічні вироби 

(як-от: прясла, відтяжки) дають можливість стверджувати, що тогочасні ткачі 

на вертикальному ткацькому верстаті виготовляли три види тканин, іноді й 

прикрашені візерунками. 

В цілому харчове виробництво трипільського населення регіону може 

бути схарактеризоване, як комплексне, в основі якого були хліборобство і 

тваринництво, супроводжуване широким використанням інших доступних 

ресурсів (полювання, рибальство). Продуктивність праці в сфері харчового 

виробництва була достатньо високою, аби забезпечити існування спеціалізації у 

нехарчовій сфері виробництва, зокрема у гончарстві, обробці кременю, 

можливо – металообробці. Слід зауважити наявність у регіоні різноманітної 

мінеральної сировини, зокрема кременю та різних видів каменю (див. підрозділ 

2.1), що сприяло налагодженню як місцевого виробництва певних знарядь, так і 

обміну як виробами так і сировиною. 
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РОЗДІЛ 5 

ІСТОРІЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ ЗА ЧАСІВ ТРИПІЛЬСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ 

 

У розділі, на підставі відомостей, висвітлених у попередніх розділах 

дослідження, розглянуто історичну ситуацію, яка склалася в часи трипільської 

культури на теренах півдня лісостепової зони межиріччя Дністра та Південного 

Бугу. Висвітлено питання відносної та абсолютної хронології. Особлива увага 

приділена історії населення за часів етапів ВІІ та СІ Трипілля, яка 

реконструйована на підставі відомостей, викладених у розділах 2-4. Зроблено 

спробу реконструкції суспільного ладу населення регіону. Охарактеризовано 

стан та вірогідний характер контактів в межах культурної спільності Кукутень-

Трипілля, зокрема томашівської і чечельницької груп.  

 

5.1. Відносна та абсолютна хронологія пам’яток  

Відносна хронологія трипільських пам’яток регіону (табл. 35) побудована 

на основі вивчення керамічних комплексів поселень етапів ВІІ та СІ, загальний 

опис та аналіз яких докладно висвітлено у розділі 3 (опис форм посуду та 

орнаментальних композицій, табл. 13-30; рис. 32-34), врахованих у наступному 

дослідженні. Для синхронізації враховано імпорти, зокрема з поселень 

чечельницької, томашівської та інших груп. 

Для абсолютної хронології використано серію ізотопних дат, отриманих 

для двох пам’яток регіону (табл. 33-34; рис. 84-85). Окрім того залучено дати, 

зроблені для поселень Буго-Дніпровського межиріччя, з якими підтримувалися 

контакти і де виявлено відповідні імпорти. 

 

5.1.1. Відносна хронологія поселень. 

Найдавнішими поселеннями етапу ВІІ у межиріччі можна вважати 

поселення типу Немирівського, визначені як належні до раковецької групи. 

Типовим для кераміки підгрупи І.1 з поселень раковецької групи, є домінування 
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круглотілих форм посуду, розписом покривали більшість зовнішньої поверхні 

посудин, орнамент на мисках наносили з обох боків. Посудини закритих форм 

мають довгі, лійчасті, увігнуті вінця. Серед форм найбільш поширеними є 

миски підтипу І.1.1.2.1.1, кубки варіанта І.1.2.1.2 та варіанта І.1.2.2.1, покришки 

варіанта І.1.3.1.1, кратери підваріанта І.1.7.1.1.2, біноклеподібні посудини 

підваріанта І.1.10.1.1.1. Для підгрупи І.2 найпоширенішими є грушоподібні 

посудини. 

У керамічному комплексі Немирівського поселення серед посуду 

підгрупи І.1 ще трапляється біхромний розпис виконаний чорною та червоною 

фарбами, зокрема на покришці варіанта І.1.3.1.1 [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1986/2а, 

рис. 50; Відейко 2010, рис. 2, 10]. Все ж основна маса посуду оздоблена 

монохромним орнаментом. Також в Немирівському маємо частку посуду 

підгрупи І.2. Подібне зустрічаємо і на кераміці епонімного поселення Раковець 

[Попова 2006, с. 15; 2003, с. 130].  

Таким чином перелічені вище риси керамічного комплексу і аналогії 

йому у Раковці дають підставу вважати поселення типу Немирівського 

найдавнішими у регіоні на етапі ВІІ. 

Наступна, друга фаза раковецької групи представлена поселеннями типу 

Мерешовки-Четецує ІІІ [Сорокин 1990, с. 97-98; Рижов 2003а, с. 29]. Ареал 

поширення групи швидко зростає. Окрім території поширення поселень 

раннього етапу групи, поселення пізнього етапу займають також верхнє 

Подністров’я, щільніше заселяють Середнє Побужжя [Рижов 2007, с. 452]. У 

межах досліджуваної території маємо численні матеріали з поселень 

Тростянчик та Буша, які можливо віднести до мерешовського типу пам’яток. 

Незначні матеріали з Станіславки та Ухожан теж зараховуємо до цього типу. 

Однак серед матеріалів Буші та Тростянчика, незважаючи на їх спорідненість, 

помітна низка відмінностей в посуді та його орнаментації.  

Так, серед мисок з Буші присутня значна частина форм підтипу І.1.1.1, які 

розписані ускладненими вісімкоподібними схемами. У Тростянчику цей тип  

майже відсутній, а переважаючим є підтип І.1.1.2.1.1 із двостороннім розписом 
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вісімкоподібними схемами. Вкрай рідко спостерігаємо навантаження 

орнаментальної схемами додатковими елементами. Численними у Буші є 

зооморфні миски варіанта І.1.1.3.1. Лише в Буші фіксуємо існування 

приземкуватих кубків із м’яким S-подібним профілем варіанта І.1.2.1.1.  

Разом з цим, в Буші маємо посуд підгрупи І.1 із біхромним розписом: 

чорна+червона та чорна+біла. Частка такого посуду мінімальна та зближує 

дану пам’ятку із Побузькою Ворошилівкою та Подністровською Хрустовою 1. 

У Ворошилівці, як і в Буші, біла фарба виступає в якості обводки чорних ліній. 

У керамічному комплексі Хрустової 1 присутній заглиблений орнамент на 

товстостінних грушоподібних посудинах та шоломоподібних покришках, а 

інша підгрупа посуду розписана монохромним (чорна) та біхромним 

орнаментом (чорна і біла чи червона) [Коваленко 2006, с. 87]. Поселення 

Хрустова 1 зараховують до кола поселень першої фази раковецької групи 

[Сорокин 1990, с. 97]. В Тростянчику лише один фрагмент посудини має сліди 

біхромного розпису чорною та білою фарбою за принципом обводки другою 

першої. 

З іншого боку, не маючи керамічних комплексів з більшого числа 

синхронних поселень, важко впевнено сказати чи різниця між Тростянчиком та 

Бушею є територіальним чинником чи хронологічним. 

Наступним хронологічним щаблем Трипілля ВІІ у регіоні є пам'ятки типу 

Криничок, з яким пов’язуємо ґенезу чечельницької групи. Він представлений 

лише двома пунктами: епонімним поселенням Кринички з лівобережного 

басейну р. Кодима, відомим за розкопками понад столітньої давності, та 

попередньо віднесеним до цього типу незначний підйомний матеріал з пункту 

Кінецпіль.  

У порівнянні з раковецькою групою, форми найбільш поширеного посуду 

кардинально змінилися. Вони втратили свою круглотілість і ребра набули 

гостроти, особливо це стосується кубків. Ребра все ще знаходяться в нижній 

половині посудини. Неорнаментованою залишається ширша придонна смуга. 

Орнамент на мисках розміщено виключно з внутрішньої сторони виробу. У 
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більшості випадків тут зображають кометоподібну схему у різних варіаціях, на 

противагу раковецькій групі, де найбільш вживаною була вісімкоподібна. 

Практично зникає поширений раніше лицьовий орнамент з кубків, натомість 

поширення набуває листовидна схема у поєднанні зі спрощено-лінійними 

композиціями. Їх, разом із кометами та фестонами, починають зображати на 

біноклеподібних посудин, які раніше були оздоблені лицьовою схемою. 

Невідомі кубки варіантів І.1.2.1.1 та І.1.2.2.1, а також покришки варіанта 

І.1.3.1.1. Вперше тут з’являються біноклеподібні посудини підваріанта 

І.1.10.2.2.2, у яких відсутній наскрізний отвір в тулубі. На користь ранньої 

позиції Криничок свідчить також і амфора підтипу І.1.4.1 з округлими 

низькими плічками. Її поверхня майже повністю покрита орнаментом, за 

виключенням вузької смуги біля денця. Окрім того тут досі присутні миски 

підваріанта І.1.1.1.3.1, орнаментовані всередині вісімкоподібною схемою.  

На підставі колекції з Криничок виділяємо головні ознаки посуду 

поселень однойменного типу поселень. Для них найбільш типовими є миски 

зрізано-конічної форми, зокрема підваріантів І.1.1.1.1.1, І.1.1.1.3.1, кубки 

варіанта І.1.2.1.3, покришки варіантів І.1.3.1.2 та підтипу І.1.3.2. 

Після порівняно різкої зміни форм та орнаментів посуду, зауваженої між 

раковецькими традиціями та традиціями типу Криничок виділяємо період 

повільних трансформацій, який тривав до кінця етапу СІ. З цим часом і 

пов’язуємо існування чечельницької локальної групи на півдні лісостепової 

зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра. Слід зауважити, що більшість із 

нових рис посуду з певними трансформаціями доживають до кінця етапу СІ 

коли стають типовими саме для чечельницької локальної групи.  

Близькою пам’яткою до Криничок, за керамікою, видається Гетьманівка І 

з лівобережного басейну р. Кодими. На основі нечисельного матеріалу поки що 

виділяємо її у окрему фазу розвитку чечельницької групи. Зауважимо, що з 

отриманням нового матеріалу стан речей може змінитися. Одна із мисок з 

Гетьманівки І, підваріанта І.1.1.1.3.1 орнаментована всередині простою 

вісімкоподібною схемою, звиклою для раніших поселень. Більшість мисок із 
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зображенням комет. Кубки варіанта І.1.2.1.3 орнаментовані листоподібною 

схемою вище ребра, над нею – горизонтальні лінії під саме вінце. Посуд 

великих закритих форм (тип І.1.4 та І.1.5) з цього поселення має лійчасті 

увігнуті вінця та добре виділені округлі плічка. На одній посудині варіанта 

І.1.5.1.1 маємо зображення тварини, мабуть, собаки. Стилістично воно 

аналогічне до зооморфних зображень петренської та чечельницької груп. За 

розташуванням у регіоні та відповідно до іншого набору посуду – це поселення 

чечельницьке, а отже маємо справу із найранішим зображенням тварини у 

середовищі чечельницької групи. 

Наступна фаза чечельницької групи відноситься до етапу СІ і 

представлена пам'ятками  типу Черкасового Саду ІІ. Поширення набувають 

миски підваріанта І.1.1.1.2.1, орнаментовані найчастіше різними варіаціями 

кометоподібної схеми. Часто між кометами проходить хвиляста лінія, яка 

посередині подвоюється та утворює овальний зерноподібний знак. Він завжди 

розміщений по центру посудини. Меншу частину цих мисок орнаментовано 

складною вісімкоподібною схемою, окремі овали якої утворені стрічками із 

ліній. Ці овали утворені аналогічно до зображених на біконічних посудинах 

підтипу І.1.5.2. Великі миски підваріанта І.1.1.2.2.2 неорнаментовані. У 

порівнянні з попередніми Криничками та Гетьманівкою І, кубки варіанта 

І.1.2.1.4.2 з Черкасового Саду ІІ мають більш гостріше ребро, підняте дещо 

вище по висоті посудини. Але все ж воно залишається в нижній половині 

виробу. Продовжена традиція орнаментування виробів листовидною схемою у 

поєднанні із горизонтальними лініями у верхній частині кубків. Спрощено-

лінійна схема із косих ліній дещо ускладнюється – тепер це ті ж косі лінії, але 

об’єднанні по декілька у широкі стрічки вписані у метопи. З’являються варіації 

метоп, в які вписані стрічки фестонів. У Черкасовому Саду ІІ маємо перші 

ріповидні посудини (тип І.1.6), у овалах схеми «тангентенкрайсбанд» – стрічки 

фестонів. Також вперше фіксуємо появу широкогорлих біконічних посудин 

підтипу І.1.5.2. 
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На поселенні Черкасів Сад ІІ маємо низькі невеликі амфори підтипу 

І.1.4.2 з видозміненим порівняно до раннього ВІІ лицьовим орнаментом. 

Важливо, що в основі хвилеподібної схеми лежить нерозривна лінія, яка огинає 

по колу всю посудину. Кратери мають короткі вінця, це вироби підтипу І.1.7.2. 

На них, як і на грушоподібних посудинах зображена меандрова схема. 

З’являються горщики варіантів І.1.9.2.1 та І.1.9.2.2. 

Наступна хронологічна фаза чечельницької групи на етапі СІ 

представлена пам'ятками типу Кирилівки. В цей час на мисках зрізано-конічної 

форми підваріантів І.1.1.1.1.1 та І.1.1.1.2.1 з’являються додаткові знаки у 

вигляді малих зафарбованих фестонів чи каплеподібних знаків під вінцями. 

Лицьова схема на амфорах підтипу І.1.4.2 подекуди спрощується і являє собою 

парні фестони зі стрічок. Хвилеподібна схема на посудинах цього ж підтипу 

уже утворена не увігнутою безперервною лінією, а окремими прямими 

відрізками, які розділені метопами. 

Найбільшого поширення ця схема набуває під час наступної фази – в 

Чечельнику. Іноді розділювачем між відрізками виступають медальйони зі 

стрічок. В Чечельнику медальйони на посуді підтипів І.1.5.2, І.1.8.3, І.1.8.4 та 

типу І.1.6 завжди навантажені додатковими знаками. Це бічні фестони, як 

зафарбовані, так і ні, а також «драбинки» посередині чи просто ряд 

горизонтальних штрихів. Часто в овалах посудин підваріанта І.1.6.1.1.1 

трапляються зооморфні зображення. Всередині овали оформлювали також 

короткими війками. Війки на кубках набули поширення ще в Черкасовому Саду 

ІІ. На кубках з Чечельника продовжують зображати листовидні схеми, але 

найбільш вживанішими є метопно-фестонні композиції та різні варіанти 

спрощено-лінійної схеми. За формою це в більшості посудини із гострим 

ребром на середині висоти виробу, підваріантів І.1.2.1.4.2 та І.1.2.1.4.3. 

Найбільш поширеними в Чечельнику мисками є підваріант І.1.1.1.2.1 із 

широковживаними каплеподібними знаками чи зафарбованими маленькими 

фестонами під вінцями. Це стосується малих форм. Також на малих мисках 

часто починають зображати хрестоподібну схему із двох прямих перехрещених 
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в центрі посудини товстих ліній. Такі хрести з’являються і в овалах посудин 

закритих форм. На великі миски, по краю вінець, часто наносили смужку 

спрощено-лінійної схеми із великими чи малими трикутниками, зигзагами, 

рисками. Ця смужка оконтурювала основну схему – вісімкоподібну чи 

кометоподібну. У великій кількості фіксуємо миски підваріанта І.1.1.1.2.2. 

Поряд з цим, ще один підваріант посуду І.1.1.2.2.1 набуває поширення та 

здобуває орнаментацію. Щоправда, орнаментом покривали тільки верхню 

половину посудини ззовні. Тут або спрощено-лінійна схема із негативом 

зигзагоподібної лінії, або ж фриз із фестонів. Урізноманітнився набір 

орнаментів, що використовували для оздоблення поверхні горщиків підтипу 

І.1.9.1 та варіанта І.1.9.2.1. Це спрощено-лінійні схеми із косими двома лініями, 

сітками, трикутниками. Або ж фестонні чи метопні композиції. Горщики 

варіанта І.1.9.2.2 ще з Черкасового Саду ІІ залишаються без орнаменту.  

Схожий до Чечельника є керамічний комплекс з Ольгополя (рис. 50-52). 

Але біконічна посудина підваріанта І.1.5.1.2.1 із складним орнаментом 

(рис. 51, 1) наближає його до керамічного комплексу Білого Каменя. Ситуація з 

Ольгополем аналогічна, що і з Гетьманівкою І, оскільки з обох поселень поки 

що отримано замало матеріалів. 

Завершальну фазу чечельницької групи на етапі СІ представлено 

матеріалами з поселення Білий Камінь. Кубки з цього поселення підваріантів 

І.1.2.1.4.2 та І.1.2.1.4.3 повністю втрачають листоподібну схему із попередніх 

фаз. Трапляються лише горизонтальні лінії, які в більшості випадків її 

супроводжували. Як і раніше вони займають верхню частину посудини. 

Найвживанішою схемою для розпису кубків стає метопна. Її основними 

елементами є товсті та тонкі прямі лінії. Додатковими елементами в тригліфах є 

вертикальні ряди крапок, горизонтальних штрихів, іноді тригліфи утворені 

вертикальною драбинкою. В самих метопах зображали фестони із двох ліній, 

іноді штрихи між цими лініями утворювали драбинку. Сітка теж зображалася в 

нижній частині метопи. Окрім як на посуді великих закритих форм, зображення 

тварин трапляються і на кубках підтипів І.1.2.1 та І.1.2.2. Загалом, форми 
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посудин в Білому Камені, у порівнянні з Чечельником, не зазнають суттєвих 

змін.  

В той самий час помітних змін на завершальній фазі зазнає орнаментація 

посуду. Схеми розпису спрощуються, зникає зайва деталізація елементами, 

зображають тільки головні лінії для передачі змісту схеми. Водночас схеми 

доповнені дрібними елементами, як то війки, вузькі трикутнички, зигзаги, ряди 

крапок та штрихів, сітка та драбинка. В овалах посуду підваріанта І.1.5.1.2.2, 

підтипів І.1.5.2 та І.1.8.4 часто зображено хрестоподібні знаки. На мисках цього 

прослідкувати не вдалося. З амфор підтипу І.1.4.2 зникла хвилеподібна схема із 

ламаних ліній у нижньому фризі. Стрічки фестонів із верхнього фризу 

зберігаються. Нижній фриз побудований за схемою метоп. 

Складною видається ситуація з визначенням приналежності до 

чечельницької групи поселення Стіна 1/4 в зв’язку із згадуваною вже 

синкретичністю керамічного матеріалу пам’ятки. За наявними джерелами є 

підстави для його віднесення до однієї хронологічної фази  із епонімним 

поселенням групи Чечельником. Основні ознаки: хрестоподібна схема на 

мисках підтипу І.1.1.1 зі Стіни має аналоги в Чечельнику, але подібний 

орнамент відсутній на мисках Білого Каменя. Аналогічна ситуація із 

листоподібною схемою на кубках підтипу І.1.2.1.4. Її вже не бачимо у Білому 

Камені, але вона поширена, наряду з метопною, у Чечельнику. З іншого боку 

схеми розпису посуду доповнені дрібними елементами, що в значній мірі ми 

спостерігаємо в Білому Камені – в разі, якщо ми розглядаємо ці деталі, як 

елементи, утворені внаслідок взаємних контактів між локальними групами. У 

великій кількості, до прикладу, прослідковуємо такі елементи на кераміці 

поселення Варварівка VIII на р. Реут [Маркевич 1981, с. 22-27]. Наявність 

сфероконічних посудин серед керамічного комплексу та орнаментація їх 

схемою «совинний лик» пов’язуємо із петренськими традиціями [Маркевич 

1981, с. рис. 17, 17, 19, 22; ]. 

На підставі викладених вище спостережень (рис. 80-81) відносну 

хронологію (табл. 35) чечельницької групи нині можливо представити 
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наступним чином: Кринички → Гетьманівка І (?) → Черкасів Сад ІІ → 

Кирилівка → Чечельник/Ольгопіль/Стіна 1/4→ Білий Камінь. Ця група бере 

свій початок з другої половини етапу ВІІ та існує до кінця етапу СІ. 

Проведена робота дає підстави визначити особливості керамічного 

комплексу (табл. 13-30; рис. 33-34; 77) основного локального утворення регіону 

– чечельницької групи. Посуд виготовлений в основному із добре відмуленої 

маси озалізнених глин із незначною кількістю домішок. Найчастіше додавали 

шамот та вапняк. Після випалу черепок посудин набував від світло- до темно-

цегельного кольору. Розпис посудин монохромний (чорний), вкрай рідко 

трапляється і біхромія (чорний+червоний). 

Серед мисок найбільш поширеними є вироби зрізано-конічних форм, із 

опуклими стінками на ранніх фазах та прогнутими всередину стінкам – на 

пізніх. А також із прямими стінками на всьому проміжку існування групи. Для 

малих мисок найпоширенішою схемою є кометоподібна, на пізніх фазах до неї 

додається ще й хрестоподібна. Миски великих форм орнаментовані 

вісімкоподібною схемою. Орнаментована лише внутрішня поверхня виробів. 

Натомість напівсферичні миски були без розпису, або ж орнаментовані лише 

верхні частини ззовні виробів. Нанесено різновиди зигзагоподібної та 

фестонної схем. Трапляються також і зооморфні миски із перегородкою 

посередині.  

Гостре ребро кубків в процесі розвитку групи переміщується з нижньої 

(ранні фази) частини посудини до середини (пізні фази). Змін зазнає і розпис. 

Від переважання листоподібної схеми на перших чотирьох фазах до 

переважання метопної та радіальної на останніх фазах. Поширеними на всьому 

проміжку існування групи були шоломоподібні покришки із довгими 

відхиленими назовні вінцями, прикрашені вісімкоподібною схемою. 

Особливістю групи є приземкуваті амфори, які розписували схемою совиний 

лик (ранні фази) та хвилеподібною із ламаних ліній (пізні фази). Хвилеподібну 

схему найчастіше зображали також і на біконічних вузькогорлих та 

широкогорлих посудинах. Однак у випадку перших вона теж змінюється у часі. 
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Від безперервної хвилястої стрічки, яка обперізує всю посудину до ламаної, 

розділеної тригліфами. При чому схема зазвичай знаходиться в нижньому 

фризі, у верхньому – стрічки фестонів. На широкогорлих біконічних в основі 

хвилеподібної схеми завжди плавна безперервна стрічка, у вигинах якої зверху 

та знизу зображено овали із смуг. Овали також є невід’ємною складовою схеми 

тангентенкрайсбанд на великих ріпоподібних посудинах, де її розміщують у 

два фризи. В овалах верхнього часто трапляються зооморфні зображення. На 

малих посудинах цього типу в більшості випадків зображено просту тангентну 

схему.  

Меандрову схему зазвичай зображали на кратерах та грушоподібних 

посудинах. Крім цього, на посудинах останнього типу поширеною є схема 

тангентенкрайсбанд. На поселеннях групи маємо горщики із вертикальними 

вінцями, тулуб яких прикрашали тангентними композиціями та навскісними 

стрічками. Більшість біноклеподібних посудин не мають наскрізного отвору в 

тулубі. 

На підставі імпортів та подібностей у формах і орнаментації посуду 

чечельницьку групу можливо синхронізувати (табл. 35) з низкою інших 

локально-хронологічних утворень трипільської культури: небелівською, 

канівською, томашівською, петренською та шипинецькою, городищинським 

типом та населенням басейнів рік Бахлуй і Бістріца.  

 

5.1.2. Абсолютна хронологія. 

У нашому розпорядженні є 14 радіовуглецевих дат для поселень 

Тростянчик (етап ВІІ) та Війтівка (етап СІ), зроблених у Познанській 

лабораторії (Польща)
10

. В якості датуючого матеріалу використано виключно 

фрагменти кісток тварин, причому як свійських (велика рогата худоба, свиня, 

вівця-коза, кінь) так і диких (кабан, олень). Два зразки кісток не було 

ідентифіковано. Усі  зразки відібрані автором із різних глибин під час розкопок 

заглиблених об’єктів. Таким чином чітко зафіксоване їх стратиграфічне 

                                                           
10

 Дати отримано при співпраці із колегами з Університету у м. Кіль Проф. Й. Мюллером та Др. Р. Хофманном. 
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положення, а приналежність саме до трипільської культури певного етапу не 

викликає сумнівів.  

Зауважимо, що отримані пакети дат є цілком представницькими і 

статистично достовірними. Таким чином охоплено майже увесь період, який 

включає досліджувані нами етапи ВІІ та СІ, окрім найдавніших комплексів 

початку етапу ВІІ. Результати представлено у таблицях 33 та 34 

Для Тростянчика (етап ВІІ, тип Мерешовки-Четецує ІІІ)отримана серія з 

восьми дат. Вона в цілому виглядає досить компактною і охоплює, з 

врахуванням різних ступенів вірогідності, період між 4046-3710 рр. до н.е. 

(табл. 33). Найдавніші дати в усіх випадках отримано із зразків, які походять із 

найбільшої глибини ям, що вказує в цілому на високу вірогідність отриманих 

результатів. Діапазон датування досліджених об’єктів на підставі статистичних 

обрахунків (функція Combine програми OxCal) може бути звужено до 3971-

3950 рр. до н.е. (рис. 84). 

Ще шість дат отримано за зразками із поселення Війтівка (етап СІ, 

синкретична пам’ятка). З врахуванням усіх ступенів вірогідності ця серія 

охоплює період між 3940-3527 рр. до н.е. (табл. 34). Зауважимо, що найдавніші 

дати так само отримано з найглибших частин ям. Найпізніша (Poz-87497) 

походить із гумусованого заповнення, тобто могла бути занесена у процесі 

ґрунтоутворення та змивання культурного шару на території поселення. 

Діапазон датування дослідженого об’єкту на підставі статистичних обрахунків 

(функція Combine програми OxCal) може бути встановлено між 3775-3704 рр. 

до н.е. (рис. 85). 

Отримані для Війтівки результати не суперечать серії з понад 30 

ізотопних дат, отриманих останнім часом для такого поселення томашівської 

групи, як Майданецьке, де виявлена значна кількість керамічних імпортів та 

наслідувань, пов’язаних із чечельницькими пам’ятками (див розділ 5.3.2). 

Майданецьке запропоновано датувати між 3800-3600 рр. до н.е. [Müller 2017, 

p. 75-76; tab. 19; fig. 56]. Ця дата відповідатиме поселенням етапу СІ, які у часі 

приблизно одночасові з Війтівкою. 
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З врахуванням викладених вище результатів ізотопного датування 

можливо запропонувати датування хронологічної колонки пам’яток регіону від 

Тростянчика до Білого Каменя між 4000-3900 та 3700-3600/3500 рр. до н.е. 

Враховуючи наявність на цій території з початку етапу ВІІ раковецьких 

поселень, дату їх появи слід віднести до часу перед 4000 р. до н.е. Таким чином 

загальний період існування на цій території пам’яток етапів ВІІ та СІ 

охоплюватиме період приблизно між 4100/4050 – 3600/3500 рр. до н.е., тобто 

близько 500-600 років. 

Постає питання, яким чином отримані результати співвідносяться з 

вибудованою нами хронологічною колонкою, яка включає чотири фази для 

етапу ВІІ та чотири – для етапу СІ, тобто всього виділено вісім фаз. При 

максимальній тривалості усього періоду близько 600 років на окрему фазу 

припадатиме до 75 р., при мінімальній, 500 років – до 62,5 р. Загалом отримані 

результати вписуються в уявлення дослідників трипільських пам’яток стосовно 

тривалості окремих фаз розвитку від 50 до 70-100 років [Маркевич 1981, с. 66; 

Круц 1989, с. 120-121].  

Разом із тим не виключено, що окремі поселення могли від заснування до 

повного занепаду функціонувати і більш тривалий час ніж зазначено (до 100-

150 років), про що свідчать, між іншим, пакети дат як з Тростянчика, так і з 

Війтівки. З подібним явищем зіткнулися останнім часом і дослідники 

поселення томашівської групи у Майданецькому, де простежено як відповідну 

стратиграфію, так і отримано дати із стратифікованих об’єктів [Müller 2016б, 

p. 166-168]. Таким чином маємо ситуацію неспівпадіння кількості виділених за 

керамічним матеріалом фаз із реальним часом існування окремих поселень. 

 

5.2. Походження та розселення трипільських громад регіону 

Заселення трипільським населенням південної частини межиріччя 

Південного Бугу та Дністра відбулося на ранньому етапі існування культури 

(рис. 1). Підтвердженням цього є матеріали олександрівської групи 

ранньотрипільських пам’яток у верхів’ях річок Рибниця, Тростянець та 
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Ягорлик. До складу групи зараховано поселення Олександрівка, Тимкове, 

Слобідка-Західна та Партизанські Конюшні [Бурдо 1989]. Перші три пам’ятки 

віднесено до фази Трипілля АІІІ (початок V тис. до н.е.). Зокрема Тимкове та 

Слобідка-Західна – до підфази 1, а Олександрівка – до підфази 2 [Бурдо 1998, 

с. 83, 86]. У цьому ж мікрорегіоні відоме поселення і наступного етапу – ВІ. 

Поки що його характеризують незначні матеріали зі Слобідки-Лісництво. 

У південній частині регіону, в басейні Південного Бугу, у 

ранньотрипільський час існують пам’ятки Гайворон, Сабатинівка ІІ, Могильна 

ІІ та Могильна ІІІ та ін. [Бурдо 1989], а на рубежі етапів А та ВІ їх змінюють 

пам’ятки типу Сабатинівки І [Черныш 1982, с. 201; детальніше див.: Бурдо 

2015, с. 11-26]. Також на рубежі етапів А та ВІ, в басейні Південного Бугу, але 

на півночі регіону, поширені пам’ятки типу Тростянця (Тростянець, Шкуринці, 

Степанівка, Плисків-Чернявка) [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 162-165]. Загалом в 

межах досліджуваного регіону розташовано 16 ранньотрипільських поселень 

(рис. 1). Сумарна площа семи із них, для яких відомий цей показник, становить 

22,05 га (табл. 2). Площа окремих пам’яток в межах 0,9-7,9 га (рис. 5; табл. 1). 

Етап ВІ (рис. 1) у північній частині регіону, у Подністров’ї, 

представлений пам’ятками борисівського типу (Озаринці, Воєводчинці, Вила 

Ярузькі) (середина V тис. до н.е.). С. М. Рижов відніс їх до типу Озаринці, який 

на Лівобережному Подністров’ї надалі переростає в пам’ятки Перекоринці, 

Нижній Ольчедаїв, Котюжани, Патринці. Паралельно цьому відбувається 

поширення традицій поселень типу Озаринці на терени Побужжя і вже там, а 

також в межиріччі Південного Бугу та Дніпра, на його думку, відбувається 

розвиток пам’яток саме борисівського типу [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 162-

165]. До кола борисівських пам’яток зараховано і найраніший шар поселення 

Буша у лівобережному Подністров’ї, в північно-західній частині 

досліджуваного регіону [Косаківський 2009а]. 

У південній зоні Середнього Побужжя на початку середнього Трипілля 

розвиваються пам’ятки сабатинівського локального варіанта [Черниш 1982, 

с. 201; Бурдо 2015, с. 11-26] (Сабатинівка І, Березівська ГЕС та ін.), які є 
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свідченням поширення з-за Дністра традицій мальованого посуду, адже на 

вказаних пам’ятках поряд із заглибленою орнаментацією посуду вже побутує і 

розписна. О. В. Цвек розділила пам’ятки цього часу на дві великі етнокультурні 

групи: Побужську та Буго-Дніпровську. Перша постійно перебуває під впливом 

західних традицій, а друга продовжує трипільську лінію розвитку. Ці групи 

вона об’єднала у «східнотрипільську культуру», розділену на чотири локальні 

варіанти. В досліджуваному нами регіоні частково існують північно-бузький (за 

І. І. Зайцем) (Тростянець – Борисівка – Печера – Уланів – Переорки) та 

південно-бузький (сабатинівський тип за К. К. Черниш) [Заец 1992, с. 154-155].  

У досліджуваному регіоні відомо сім поселень етапу ВІ (рис. 1). Для 

трьох із них визначено площі. Вони в межах 1,5-8,7 га (табл. 1). Сумарна площа 

поселень 15,7 га (табл. 2). Таким чином ми бачимо, що порівняно з раннім 

етапом кількість поселень та їх сумарна площа скорочуються (рис. 12), що 

може відображати відтік населення, вірогідно у східному напрямку. 

Яскравою пам’яткою наступного етапу, ВІ-ІІ у другій половині V тис. 

до н.е. (рис. 1), на Південному Бузі є Кліщів, який став епонімним для 

кліщівського типу поселень [Заец 1975]. Поява кераміки властивої Кліщеву, як 

вважається, стала наслідком злиття місцевих «східнотрипільських» традицій із 

впливами з півночі та півдня, де існували заліщицька та солонченська групи 

відповідно [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 165-166]. Південно-східна межа 

поширення пам’яток заліщицького варіанта (за Н. М. Виноградовою) проходить 

по північно-західному краю досліджуваного регіону. Про це свідчать матеріали 

поселення Григорівка на лівобережжі Середнього Дністра. До солонченського 

варіанта (за Н. М. Виноградовою) зараховано п’ять поселень регіону: 

Перлікань, Гармацьке 1, Подойма 3, Попенки та Рашків 6 [Виноградова 1983, с. 

9, рис. 1].  

На етапі ВІ-ІІ збільшуються як кількість поселень так і їх площі. Окремі 

пам’ятки сягають розмірів 32-49,5 га (табл. 1; рис. 6). Сумарна площа поселень 

в регіоні становить не менш як 161,1 га (табл. 2). Все це можливо розглядати, як 
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свідчення швидкого збільшення чисельності населення ще на цьому етапі (рис. 

12). 

Найдавніші пам’ятки етапу ВІІ у регіоні (кін. V тис. – початок IV тис. до 

н. е.) пов’язані з раковецькою групою. Ранні поселення групи в основному 

поширені на Правобережному Подністров’ї. Однак матеріали поселення 

Немирівське на р. Кодима [Видейко 1994; Відейко 2010] свідчать про заселення 

вже ранніми раковецькими племенами також і Правобережжя середнього 

Побужжя. Отже, раковецька група склалася в основному на території 

поширення солонченського варіанта (Середнє Подністров’я). 

Значний вплив на формування чечельницької групи, як небезпідставно 

зазначав С. М. Рижов, мав місце з боку ранніх володимирівської та генетично з 

нею пов’язаної небелівських груп зі сходу, з межиріччя Південного Бугу та 

Дніпра. Про це свідчить та обставина, що серед орнаментальних схем на 

кераміці з мальованим декором небелівської групи прослідковуються окремі 

деталі, близькі до орнаментів чечельницької групи. Прототипи цих схем відомі 

ще у попередніх володимирівських пам’ятках [Рижов 2007, с. 457-458]. 

Північніше території чечельницької групи на етапі її формування у 

Дністро-Бузькому межиріччі поширені пам’ятки спочатку типу Ворошилівки, а 

потім – немирівського типу. Це були генетично пов’язані між собою фази 

середньобузької групи на етапі ВІІ. Утворення першої з них, як вважається, є 

наслідком появи в Побужжі пам’яток раковецького типу, а згодом 

мерешовського. Немирівські ж пам’ятки складалися під впливом петренської 

групи [Гусєв 1995, с. 146-153; Рижов 2007, с. 458, 461], яка на початку етапу ВІІ 

сформувалася на основі пам’яток мерешовської фази раковецької групи [Рижов 

2007, с. 452].  

На підставі викладеного вище доходимо висновку, що на основі 

населення раковецької групи, яке заселило межиріччя південного Бугу та 

Дністра, та під впливом сусіднього трипільського населення, володимирської, 

небелівської і петренської груп наприкінці етапу ВІІ склалася чечельницька 

локальна група зі своєрідними рисами матеріальної культури. 
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5.3. Міжгрупові контакти на етапах ВІІ та СІ 

Важливим елементом реконструкції історії трипільського населення є 

характеристика міграційних процесів всередині регіону в різний час, а також 

відображення рівня масштабнішої мобільності населення. Останнє може бути 

реконструйоване за керамічним матеріалом, його часовим та просторовим 

розподілом, а також належністю до певних локальних груп, наявністю імпортів 

та наслідувань. 

 

5.3.1. Відносини з іншими групами трипільського населення. 

Наявні археологічні матеріали, насамперед знахідки керамічного посуду, 

надають певну можливість прослідкувати упродовж етапів ВІІ та СІ 

різноманітні зв’язки та контакти місцевого населення з трипільцями оточуючих 

регіонів, що надає підставу для міркувань про їх можливі відносини. 

Загалом, період існування чечельницької групи варто синхронізувати 

(табл. 35) з рядом інших груп трипільської культури. На північному сході 

розміщувалися в різні періоди небелівська, канівська та томашівська групи. На 

заході та північному заході побутувало населення петренської та шипинецької 

груп і городищинського типів. Ще далі на захід та південний захід існували 

племена в басейнах рік Бахлуй та Бістріца [Ткачук 2005в; 2014; Рижов 1993б; 

1999; 2003; Овчинников 2014].  

С. М. Рижов синхронізував пам’ятки чечельницької групи на етапі СІ з 

трипільськими Буго-Дніпровського межиріччя, а точніше з томашівською 

групою. Згідно з цим, поселення Черкасів Сад ІІ було найранішим та зіставлене 

із пам’ятками ранньої фази томашівської групи. Також воно знаходиться в 

одному хронологічному проміжку із пам’яткою Магала (шипинецька група). 

Пізнішим поселенням чечельницької групи виступає епонімна пам’ятка, яка 

синхронізована із другою та третьою фазою томашівської, а також із 

поселеннями Побужжя – Торків, Городище 2, Найпізнішим вважається 

поселення Білий Камінь [Рижов 1999, с. 11]. Його синхронізуємо з четвертою 

фазою томашівської групи та поселенням Старі Бадражі. 
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С. М. Рижов відзначав, що населення томашівської групи найбільші 

зв’язки мало із чечельницьким. Свідченням цього є імпорти або місцеві 

керамічні наслідування, знайдені майже на кожному томашівському поселенні 

[Рижов 2007, с. 466]. Особливо значним числом імпортів та наслідувань 

відзначаються поселення Майданецьке та Тальне 2 (див. підрозділ 5.3.2) 

[Шмаглій 2005, с. 88-89, 114; НА ІА НАНУ, ф. 64, 1989/17а]. 

Ситуація із прямими керамічними імпортами, але вже томашівськими, на 

чечельницьких пам’ятках також доволі поширена (рис. 45, 2). Гострореберний 

кубок із біхромним розписом чорною та червоною фарбами, що, очевидно, 

належав спареній посудині – «близнятам», знайдено в Чечельнику. З цього ж 

поселення походить ще один кубок, із поширеною на томашівських 

поселеннях, спрощено-лінійною схемою над ребром. В групі столового посуду 

з Білого Каменя є кілька фрагментів кераміки, що різко відрізняються за 

глиняною масою, морфологією та орнаментацією. Серед них найбільш 

виразним є фрагмент ребра з ручкою від біконічної посудини, що виготовлена 

із каолінітової глини. Поверхня посудини покрита ангобом цегляно-рудого 

кольору, поверх якого нанесено розпис темно-коричневою фарбою (рис. 45, 2). 

Подібна кераміка характерна для пам’яток третьої та четвертої фази розвитку 

томашівської групи, сусіднього Буго-Дніпровського межиріччя [Круц 1985, 

с. 49-52]. 

Окрім томашівського, населення чечельницької групи контактувало і з 

населенням петренських пам’яток пізньої фази Середнього Подністров’я. Серед 

керамічного комплексу поселення Ялтушків І траплялося багато як імпортних 

посудин, так і запозичень окремих орнаментальних схем, зображених на 

сфероконічних посудинах, кубках та горщику [Рижов 2003, с. 144; Шумова 

2005, с. 101]. Подібна ситуація зафіксована і на матеріалах пам’ятки Липчани-

Сад [Збенович 1989; Ткачук 2005в, s. 44]. 

Пізньопетренські пам’ятки стали генетичною підосновою поселень типу 

Варварівка ХV, з якими також підтримували відносини мешканці 

чечельницької групи [Рижов 2007, с. 466]. Матеріали Варварівки ХV є 
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підтвердженням контактів чечельницьких племен з кукуєтським населенням 

лівобережжя середнього Дністра. Тут прослідковуються наслідування в 

орнаментації біконічних широкогорлих посудин, конічних та сфероконічних 

мисок [Маркевич 1981, с. 31, 32]. 

Таким чином на керамічному матеріалі бачимо, що культурна ситуація в 

Середньому Подністров’ї, змінюється, а зв’язки між різними локальними 

групами продовжують існувати. Відносини ж із східнотрипільським 

населенням Середнього Подніпров’я проводилися, мабуть, за посередництва 

томашівської та канівської груп. 

Говорити про ці зв’язки дають можливість насамперед окремі елементи 

орнаментів кераміки [Рижов 2007, с. 466]. Свідченням глибокого проникнення 

чечельницьких традицій на північний схід є матеріали лукашівського поселення 

Крутуха-Жолоб, що розташоване на р. Булатиці, лівобережній притоці Дніпра. 

Тут на біконічній амфорі прослідковуються деталі орнаменту, що притаманні 

декоруванню чечельницького посуду [Бузян 2003, с. 10-12, рис. 2, 4]. Зазначена 

пам’ятка синхронна типу Грищинців І, який на рубежі етапів СІ та СІІ є 

завершальною ланкою існування канівської лінії розвитку [Овчинников 2007, 

с. 13; Овчинников 2012б, с. 14]. Орнаментальну схему, вочевидь запозичену 

чечельницьких поселень, маємо і з синкретичної (томашівсько-канівське 

порубіжжя) Вільшани І [Якубенко 2004а, с. 145, рис. 4, 4; Овчинников 2014, 

c. 303, рис. 70, 2]. 

Внаслідок різносторонніх контактів між групами і на заході 

досліджуваного ареалу з’являються синкретичні пам’ятки з їх елементами 

розпису керамічного посуду [Рижов 2007, с. 461]. Яскравим представником 

подібних процесів є поселення Стіна 1/4 на р. Русава. Серед керамічного 

комплексу виокремлено посуд, виготовлений і декорований за петренськими, 

чечельницьким та томашівськими традиціями. Трапляється також поєднання 

форм та орнаментів, що мають як чечельницькі, так і петренські риси. Поряд з 

цим, на поселенні є кераміка, яка свідчить про шипинецькі та кукуєтські 

впливи. Загалом керамічний матеріал Стіни 1/4 свідчить про співіснування 
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пізніх фаз чечельницької, шипинецької, томашівської та петренської груп 

[Ткачук 2002-2003, c. 265-273]. Немирів-Могилки, Рахни та Рахни Собові є, 

можливо, також синкретичними пам’ятками із поєднанням трьох традицій: 

місцевих середньобужських, чечельницьких та томашівських (при домінуванні 

останніх). З Рахнів Собових, що в середньому басейні р. Соб, походять імпортні 

томашівські посудини [НА ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 147]. У 2015 р. виявлено ще 

одне поселення в регіоні, яке попередньо розглядаємо як синкретичне із 

поєднанням традицій чечельницької та томашівської груп. Це пам’ятка Війтівка 

(рис. 58-59) у нижньому басейні р. Дохна, розташоване за 5 км від правого 

берега р. Південний Буг.  

Поселення, які зараховані до чечельницької групи розміщені в 

центральній частині досліджуваного регіону, на малих річках – допливах 

Південного Бугу та Дністра. Це верхні басейни Кодими, Савранки та 

Тростянця. Території навколо розцінюємо, як погано досліджені. Тому 

окреслення ареалу поширення традицій чечельницької групи можна 

попередньо провести картографуванням відомих пам’яток синкретичного 

характеру, де одним із компонентів є чечельницький. Насамперед це поселення 

Стіна 1/4 на р. Русава, в середній її течії. Ця пам’ятка є на сьогодні 

найзахіднішою із подібних. Найпівнічними є пам’ятки на Лівобережному 

Побужжі. В басейні р. Устя – Немирів-Могилки та на р. Соб – Рахни Собові. 

Синкретичне чечельницько-томашівське поселення Війтівка розташоване уже 

на правобережжі Південного Бугу, в басейні р. Дохна. Вказані річки і 

розцінюємо як крайні східні межі поширення чечельницької групи. Добре 

документованих даних про чечельницькі пам’ятки південніше р. Кодими ми не 

маємо. Натомість тут відомі поселення петренської групи. Це Гандрабури у 

верхів’ї р. Журівка (басейн р. Тилігул), та Саражинка в середовищі 

чечельницької групи, на р. Смолянці (права притока р. Савранки) [Рижов 2003, 

с. 144]. 
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Наведені вище відомості стосовно наявності та асортименту і кількості 

імпортів, наслідувань та впливів у досліджуваному регіоні можуть бути 

підставою для наступних висновків.  

Наявність так званих синкретичних пам’яток, де відзначено наявність до 

чотирьох компонентів з великою вірогідністю відображають процес відносно 

рівноправної інтеграції представників різних за походженням груп 

трипільського населення на етапі становлення нового багатокомпонентного 

локального утворення. Аналогічним чином, з певними застереженнями, можна 

трактувати і двокомпонентні комплекси, в тому числі визначені, як 

«синкретичні». Подібні явища мали місце упродовж етапів ВІІ та СІ у 

досліджуваному регіоні. 

 

5.3.2. Чечельницькі імпорти та наслідування на поселенні 

Майданецьке: проблема інтерпретації. 

Вище вже було зазначено, що знахідки чечельницького посуду та його 

наслідувань на поселенні томашівської групи Майданецьке є підставою для 

синхронізації обох груп. Далі ми розглядатимемо можливості інтерпретації цих 

знахідок у етнокультурному аспекті. 

Наявність та визначення відсоткового значення імпортів та імітацій в 

керамічних комплексах поселень різних груп може бути використано для 

відтворення історичних процесів, які відбувалися в тогочасному суспільстві. Це 

може допомогти при розгляді питань обміну, взаємозв’язків, міграцій та 

загалом будь яких видів контактів іноетнічного населення. Аналіз керамічного 

матеріалу, проведений Т. М. Ткачуком [Tkachuk 2008] на пам’ятках різних 

локальних груп Трипілля кінця етапу СІ – початку етапу СІІ, демонструє нам 

наступну картину контактів. На його думку несуттєва кількість імпортів чи 

імітацій на пам’ятках одночасових груп може вказувати на перебіг в цей час 

певних конфліктів та зменшення взаємовідносин. Якщо кількість імпортів-

імітацій знаходиться в межах 0,1-2 % це свідчить про стабільний обмін між 

групами. 3-5% - вказує на значну інтенсивність обмінів між сусідніми групами. 
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У випадку, коли кількість імпортів перевищує позначку у 5% дослідник 

пропонує вважати, що ми маємо справу з досить інтенсивними впливами та 

можливо навіть відображенням міграційних процесів населення [Tkachuk 2008, 

p. 36, 40]. 

Основними елементами для визначення локально-хронологічної 

приналежності посуду є поєднання наступних ознак: 1. формувальна маса; 2. 

спосіб обробки поверхні; 3. орнаментальна схема і спосіб її нанесення; 4. форма 

посуду. Володіючи знаннями по зазначених пунктах в межах хоча б однієї 

локальної групи є можливість неозброєним оком розпізнати вироби, які 

принесені (імпорти), або ж виготовленні на місці, але із використанням інших 

традицій (імітації), притаманним сусіднім локальним групам. Імпортній 

посудині будуть притаманні максимум чотири ознаки, а імітації – максимум 

три.  

Імпорти та наслідування з об’єктів досліджених у Майданецькому 2014 р. 

нами було ідентифіковано та класифіковано [Рудь 2017] за набором вище 

поданих ознак, де кожна цифра означає наявність тієї чи іншої властивості 

знайденої посудини. До прикладу цифрове значення «1-2-3-4» (тісто-обробка 

поверхні-орнамент-форма) буде означати наявність усіх відмінних 

особливостей знайденої посудини, що безсумнівно має відношення до 

імпортованих зразків. Індекс «3-4» позначатиме тільки наявність кількох ознак 

(орнамент-форма). Тобто цифровими індексами позначено відмінні риси посуду 

від загального керамічного комплексу Майданецького. Знак «?» в індексі 

відображає неможливість визначення цієї ознаки (не збереглася, не достатня 

величина фрагменту). 

В НА ІА НАНУ автором опрацьовано вісім звітів по дослідженнях в 

Майданецькому за наступні роки: 1973, 1979, 1984-89. У семи із них вдалося 

знайти інформацію про чужорідний посуд, виявлений дослідниками під час 

досліджень [НА ІА НАНУ, ф. 64, 1979/27б; ф. 64, 1981/11; ф. 64, 1984/38б; 

ф. 64, 1985/23в; ф. 64, 1987/5б; ф. 64, 1989/17а]. Кількісні показники подано в 

таблицях 13 та 14. 
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Серед імпортів та наслідувань на Майданецькому за формою виявлено 

шість типів посуду із кількома підтипами: І. миски (підтипи: І-а. зрізаноконічні; 

І-b. напівсферичні; І-c. сфероконічні; І-d. з S-подібним профілем); ІІ. кубки; 

ІІІ. амфори; ІV. біконічний посуд; V. грушоподібний посуд; VI. кратери.  

Усі імпортні посудини знайдені у Майданецькому в 2014 р. (табл. 32; 

рис. 82) виготовлені із добре відмуленої озалізненої глини, тільки в одному 

випадку помітно, що глиняне тісто виготовлене змішуванням каолінітової та 

озалізненої глини, останньої при цьому додано в більшій кількості.  

В сезоні 2014 р. в Майданецькому (табл. 32; рис. 82) імпорти виявлено в 

трьох розкопах: №80, представлений багатоканальним горном для випалу 

кераміки (двічі перебудованим) та двома розташованими поруч ямами; №91 - 

траншея розмірами 8×1 м, якою досліджено частину глинобитного завалу 

споруди та ями біля неї; №92 – глиняне наземне житло. Загальна кількість 

фрагментів імпортного посуду 52 екземпляри (39 – на об’єкті №92, 10 – на 

об’єкті №91 та 3 – на об’єкті №80) які належали як мінімум 17 посудинам. 

Місцеві наслідування знайдено на об’єктах №80 та №92, в загальній кількості 

45 фрагментів від двох посудин. 

Наслідки підрахунків (табл. 31; рис. 83) показують нам, що найбільшу 

кількість імпортів на розкопаних комплексах Майданецького становлять великі 

біконічні посудини. Можливі кілька варіантів трактування цих знахідок. 

Варіант перший. Якщо розглядати проблему імпортів в Майданецькому, 

як процес включення до складу общини мега-поселення вихідців з інших 

общин, то ми маємо справу із відображенням процесу транспортування 

прибульцями очевидно продуктів харчування (наприклад зерно), які необхідні 

для початкового життєзабезпечення на новому місці у власній тарі. Однак 

подібний спосіб транспортування збіжжя на великі (щонайменше у десятки 

кілометрів) дистанції виглядає малоймовірним, більш виправданим і доцільним 

було б використання тари з текстилю, добре відомого трипільцям у цей час. 

Можливо майбутній детальний розгляд проблеми імпортів та наслідувань в 

Кукутені-Трипіллі дасть ключ до розгадки процесів переселення общин на інші 
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території та започаткуванню нових поселень. Особливо це має бути цікаво у 

поєднанні з результатами розкопок різних об’єктів. 

Варіант другий – імпорти у Майданецькому можуть бути лише 

відображенням процесів обміну (зокрема обміну дарами), поширеного у давні 

часи. Виготовлення наслідувань при обмінних операціях непотрібне, а от при 

активному спілкуванні та переміщенні груп населення – цього не уникнути.  

Варіант третій – імпорти, або принаймні найбільші посудини разом із 

наслідуваннями виготовлені безпосередньо у Майданецькому носіями 

відповідних традицій [Шмаглий, Видейко 1990, с.  14, 15]. Їх присутність у 

виробничому комплексі, де виготовлялася місцева кераміка засвідчена 

описаними вище знахідками з розкопу 80, причому як на рівні імпортів, так і 

наслідувань.  

Важко нині сказати, зважаючи на велику кількість імпортів та 

наслідувань який варіант є більш реальним. Одним із шляхів вирішення 

поставлених питань може бути спеціальне дослідження сировини та фарб з 

керамічних виробів. 

Переважна більшість імпортів та наслідувань за наявними з 

Майданецького відомостями знайдена в житлах другого (від центру) овалу 

забудови поселення. Розподіл імпортів та наслідувань чечельницького посуду 

по будівлях та інших комплексах представлено у таблиці 13 та 14. Привертає 

увагу значне число великих форм посуду, а саме біконічних посудин. 

Враховучи особливості керамічного виробництва у Майданецькому, а саме 

його професіоналізацію [Korvin-Piotrovskiy et al., 2016, p. 237-250], можна дійти 

висновку, що чечельницьке населення отримало усі можливості організувати 

виробництво принаймні частини посуду за власними зразками і традиціями – 

безпосереднім свідченням цього є категорія виробів, визначена нами у якості 

наслідувань. Знахідки у різних частинах поселення можуть фіксувати 

проживання там носіїв цих традицій. Разом із тим відзначимо, що на 

Майданецькому на разі не виявлено житла з виключно чечельницьким посудом, 

а там, де його виявлено, він складає меншість у наборі посуду. 
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Наведені факти на думку дослідників Майданецького свідчать про 

інтеграцію певної частини населення чечельницької групи до складу громади 

Майданецького [Шмаглий, Видейко 1990, с.  14, 15]. Можна припустити, що 

інтеграція включала також допуск населення чечельницької групи до 

виробництва кераміки на цьому поселенні (знахідки наслідувань) та включення 

у систему дарообміну (поширення імпортів). Разом із тим, судячи із наявних 

матеріалів, у Майданецькому створення виокремлених територіально 

«чечельницьких» анклавів могло не відбутися. 

У випадку з томашівськими імпортами та наслідуваннями в ареалі 

поширення чечельницької групи, вірогідно, спостерігаємо картину, 

«дзеркальну» до ситуації з інтеграцією чечельницького населення у склад 

поселень-гігантів томашівської групи, як на виробничому, так і на суспільному 

рівнях. У ситуації з Стіною 1/4  томашівське населення так само було допущене 

до виготовлення посуду за власними традиціями, і так само не утворювало 

виокремлених сімей або громад. Таким чином є підстави стверджувати, що 

обмін населенням між чечельницькою та томашівською групами був 

двостороннім, а відносно нечисленні переселенці мали приблизно однакові 

права та можливості у сфері організації керамічного виробництва. 

Подальша розробка проблеми поширення імпортів та наслідувань 

потребує як значних розкопок для накопичення матеріалів придатних для 

статистичної обробки, так і ретельного вивчення технології виробів задля 

визначення місця їх виробництва. Разом із тим цей напрямок досліджень 

видається перспективним для поглиблення наших уявлень про взаємовідносини 

різних груп трипільського населення, в тому числі на рівні великих поселень. 

 

5.4. Чисельність населення та суспільна організація 

Наявні відомості дають підставу у загальних рисах схарактеризувати 

вірогідну чисельність населення регіону, а з врахуванням цього – 

запропонувати реконструкцію суспільних структур. 
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Слід зауважити, що у багатьох працях, які стосуються розглядуваного 

регіону, шо добре видно із відомостей, викладених у розділі 1, йде мова про 

«трипільські племена», «трипільські громади» тощо, хоча у жодній з робіт не 

виконано процедуру обґрунтовання реальними відомостями реконструкції 

згадуваних суспільних структур [напр.: Мовша 1981; Рижов 2007]. Для сусідніх 

регіонів, особливо на схід від Дністро-Бузького межиріччя такі обґрунтовані 

реконструкції вже існують, у них визначено як базові поняття, так і коло 

джерел, які можуть бути залучені по цьому питанню [Колесников 1993а; 

Відейко 1993; 2016; Дяченко 2010а]. 

 

5.4.1. Палеодемографічні реконструкції. 

Підставою для палеодемографічних реконструкції є відомості про типи та 

розміри житлових споруд, їх кількість на поселеннях, а також відносну 

хронологію останніх. Стосовно трипільської культури у загальних рисах 

методика запропонована у праці С. М. Бібікова [Бибиков 1965], в подальшому 

розроблена у дослідженнях В. О. Круца, О. Г. Корвіна-Піотровського, 

О. В. Дяченка [Круц 1989; Колесников 1993a; Дяченко 2010а]. 

Як показано у розділі 2.3, нині відомо про існування у регіоні житлових 

споруд з одним опалювальним пристроєм, параметри яких в цілому 

відповідають самодостатнього домогосподарству. Таким чином є підстави 

співвіднести їх з окремими сім’ями. Стосовно чисельності сім’ї у трипільського 

населення в більшості праць [Круц 1989, с. 124; Колесников 1993a, с. 32-48; 

Відейко 1993, с. 9] прийнято використовувати показники в межах 5-7 осіб. Слід 

зауважити, що під час розкопок виявлено житлові споруди як невеликих, так і 

досить значних розмірів. Аналогічну ситуацію демонструють і геомагнітні 

плани поселень Тростянчик та Війтівка, отримані нещодавно. 

На поселенні Тростянчик магнітною зйомкою виявлено 50 споруд. Ще не 

менше 3-4 споруд могло знаходитися у місці, де виявлено аномалії вірогідно від 

старих розкопів. Загалом могло бути до 54 будівель, з них дві найбільші можна 

визначити як громадські, які не призначалися для проживання окремих сімей. 
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Таким чином у решті, в 52 будинках могли мешкати від 260 до 364 осіб. 

Тростянчик презентує невеликі поселення близько 3 га, щільність населення на 

яких могла становити від 86,7 до 121 осіб/га. 

Для поселення Війтівка площею 50 га встановлено, що на 9,8 га території 

були 41 споруда, щільність забудови порівняно з Тростянчиком менша 

приблизно на 20%. Вірогідне загальне число споруд у Війтівці могло складати 

209, щонайменше три з яких можуть вважатися громадськими. Таким чином, 

житлами могли бути 206 споруд, число мешканців яких становила  від 1030 до 

1442, відповідно щільність населення могла б становити від 20,6 до 28,8 осіб/га. 

Якщо припустити, що подібною була щільність заселення усіх пам’яток 

площею від 40 до 100 га, то найбільше поселення регіону – Білий Камінь 

(103 га) могло нараховувати від 2212 до 2966 мешканців. Зауважимо, нові 

магнітні плани Майданецького та Небелівки свідчать про відсутність прямої 

залежності між розмірами, числом жител (навіть при однаковій схемі 

планування) і, відповідно, щільністю населення. 

Таким чином співвідношення між поселеннями типу Тростянчика та 

Війтівки за числом мешканців складатиме близько 1:4, в той час як за 

розмірами – 1:16. При цьому малі селища типу Тростянчика переважають 

Війтівку (клас великих поселень) у щільності населення у співвідношенні 1:4.  

Вирахувати загальну чисельність населення регіону по етапам видається 

складним з огляду принаймні на дві обставини: відсутність відомостей для 

синхронізації усіх відомих поселень (18 для етапу ВІІ та 22 для СІ) та магнітної 

зйомки для усіх груп (за площею) населених пунктів. Однак наведені вище 

підрахунки цілком достатні для того, аби зрозуміти, що мова має йти про кілька 

тисяч мешканців регіону на кожному етапі, в тому числі принаймні понад 3000 

наприкінці етапу СІ. 

 

5.4.2. Реконструкція суспільних структур. 

Коло джерел, які доступні на сьогоднішній день, окреслено у розділах 2-4 

і включають відомості стосовно просторового розподілу та забудови поселень 



190 

(зокрема характеристики житлових споруд), їх планування (кількість та 

характеристика споруд, наявність громадських, ремісничих та оборонних 

споруд, щільність забудови), економіки, хронології, локальних груп та їх 

контактів, вірогідного характеру цих контактів. Вже було відзначено, що масив 

цих відомостей по окремих напрямках поки що досить обмежений, що 

неминуче відбивається на достовірності тих чи інших реконструкцій, що 

постійно слід мати на увазі. 

Просторовий розподіл поселень засвідчує їх поширення групами (які 

часом іменують «гніздами» [Колесников 1993а, с. 74] в басейнах річок, які 

впадають у Дністер або Південний Буг. При цьому поселення як правило 

різночасові, в окремих випадках вірогідним є існування принаймні двох 

синхронних пунктів. Їх площа на етапі ВІІ здебільшого не перевищує 10-15 га, 

хоча в окремих випадках сягає 40-50 га. Вже було висловлено припущення 

стосовно інших регіонів поширення трипільської культури, що у подібному 

випадку ми маємо справу з розселенням окремих суспільних груп, вірогідно 

громад, які поступово переміщувалися з місця на місце [напр.: Бибиков 1965; 

Цвек 2006, с. 57-77], при цьому час існування поселень визначався від 50 до 70 

років [Маркевич 1981, с. 55-68; Круц 1989, с. 120-121].  

Вагомим показником є наявність певної ієрархії поселень за розмірами. У 

розділі 2 було вказано, що на етапі ВІІ в регіону існувало три типи поселень за 

розмірами: із площею 0,3-9,4 га (18 пунктів), 10,2-18,5 га (3), та в межах 31,4-39 

га (3). Це означає, що в цей час існували пункти з різною кількістю населення, 

причому найменші співвідносяться з найбільшими як 1:130. Перша група 

співвідноситься з третьою в діапазоні 1:130-1:4, друга – 1:3,9-1:2. Зрозуміло, що 

населенні пункти різних розмірів могли відігравати різну роль у суспільному 

житті. Про вірогідність цього свідчать і приклади палеодемографічних 

реконструкцій, наведені вище у розділі 5.4.1. 

Поселення на зразок Тростянчика, з населенням від 200 до 300 осіб, за 

аналогією з поселеннями типу Коломийщина І у Надніпрянщині [Колесников 

1993а, с. 71-72] можна розглядати, як осередки окремих родів. Населенні 
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пункти на зразок Війтівки із кількістю жителів понад 1000 осіб, 

супроводжувані синхронними поселеннями менших розмірів, виглядають на 

племінні центри. Зауважимо, що подібні племінні центри існували у регіоні з 

початку етапу ВІІ. Відносно поселень понад 100 га (Білий Камінь) можна 

допустити, що вони, за аналогією з Буго-Дніпровським межиріччям [Відейко 

1993, с. 14-19; 2016, с. 18; Дяченко 2010а, с. 15-16] свідчать або про зростання 

племінних центрів, або ж про утворення на цих теренах структур типу 

вождівства (союз племен). Підтвердженням цьому можуть бути як зростання 

числа і розмірів поселень від етапу ВІІ до СІ, так і відповідні міркування 

стосовно палеодемографічних підрахунків, які свідчать, що населення регіону 

наприкінці розглядуваного періоду (з поправкою на ту обставину, що нині 

відомо лише від 30 до 43% поселень, які реально існували) могло сягати понад 

3000 осіб.  

Таким чином ми можемо допустити поступове ускладнення суспільної 

структури у регіоні – від існування племінних потестарних утворень на етапі 

ВІІ до появи вождівства на етапі СІ. 

Однак, останні підходи до розуміння ієрархії поселень пропонують нам з 

обережністю визначати соціо-політичний статус поселення, керуючись його 

площею та кількістю населення [Duffy 2015; Diachenko et al. 2016]. 

 

5.5. Історична доля трипільського населення регіону 

Перші дестабілізуючі фактори, які в майбутньому призвели до сходження 

з історичної арени чечельницької локальної групи, очевидно варто шукати у 

незначній міграції в її середовище східних пізньопетренських племен. Дана 

теза, висловлена Т. М. Ткачуком, підкріплюється фактичним матеріалом зі 

Стіни ІV, де знайдено вироби як петренських майстрів, так і їх наступників у 

Правобережному Подністров’ї – представлених типом Варварівка ХV. 

Дослідник висловив думку, що в зв’язку з цим напливом іноетнічного 

населення відбувається і частковий відхід чечельницьких общин далі на схід, в 

середовище пізньотомашівських племен [Ткачук 2002-2003, c. 273]. 
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І, нарешті, остаточне зникнення чечельницької групи дослідники 

пов’язували із повною асиміляцією та інтеграцією пізньочечельницьких 

пам’яток до складу косенівської групи. Вона, будучи східним відгалуженням 

жванецької (бринзенської) групи, пройшла на територію Буго-Дніпровського 

межиріччя через територію чечельницької групи. Свідченням цього є окремі 

форми посуду та орнаменти, що трапляються на ранньокосенівських пам’ятках 

[Рижов 2007, с. 469].  

Разом із тим досі так і не було встановлено точних шляхів просування 

племен з теренів Середнього Подністров’я. Найзахіднішим поселенням 

косенівської групи на сьогодні є Завадівка на лівому березі Південного Бугу. 

Але і воно не свідчить про міграції населення на схід, а навпаки про відтік 

племен косенівської групи на другій фазі розвитку у західному напрямку [НА 

ІА НАНУ, ф. 12, 789, с. 170-172; Пічкур 2003]. Ранні ж пам’ятки групи 

розташовані не те що на значній відстані від Дністра, а й за мінімум як 50 км на 

північний схід від Південного Бугу. Нещодавно виявлене автором поселення 

Кринички-Ферма у верхів’ї лівого берега р. Марківка (річкова система 

лівобережного Дністра) віднесено автором до бринзенської групи. 

Підтвердженням цього є і форми посуду і орнаментація. Ця обставина, на нашу 

думку, принаймні частково вказує на вірогідні шляхи переміщення у східному 

напрямку населення з Подністров’я. 

Отже, найдавнішими для етапу ВІІ в регіоні слід вважати пам’ятки типу 

Немирівського, належні до раковецької групи. Наступними в часі є поселення 

мерешовського типу, представлені поселеннями Тростянчик та Буша. Відносну 

хронологію розвитку чечельницької групи бачимо наступним чином: Кринички 

→ Гетьманівка І (?) → Черкасів Сад ІІ → Кирилівка → Чечельник-Ольгопіль-

Стіна 1/4 → Білий Камінь. Вона бере свій початок з другої половини етапу ВІІ 

та існує до кінця етапу СІ. Час існування групи варто синхронізувати з рядом 

інших локально-хронологічних груп трипільської культури – це небелівська, 

канівська, томашівська, петренська та шипинецька групи, городищинський тип 

та населенням басейнів рік Бахлуй і Бістріца. 
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В абсолютних датах межі досліджуваного періоду встановлено на 

підставі низки ізотопних дат, між приблизно 4100/4050 – 3600/3500 рр. до н.е., 

або кінець V – перша половина IV тис. до н.е. 

Освоєння регіону трипільським населенням розпочалося ще на початку 

V тис. до н.е. на етапі Трипілля А. Населення просунулося з Подністров’я та, 

вірогідно, Пруто-Дністровського межиріччя. В наступний час, до етапу ВІІ 

включно, мали місце дві тенденції: зростання чисельності місцевого населення 

за рахунок природного приросту і формування локальних груп, а також кілька 

хвиль притоку населення з інших територій, переважно із заходу та північного 

заходу. В подібний спосіб, наприкінці етапу ВІІ, в регіоні формується 

чечельницька локальна група, в основі якої маємо громади, які залишили 

пам’ятки раковецької групи, із залученням груп населення, презентованого 

пам’ятками петренської, володимирівської та небелівської груп. 

Однією з особливостей регіону стало виникнення внаслідок подібної 

взаємодії синкретичних пам’яток типу Стіни1/4 або Війтівки. З іншого боку 

керамічні матеріали демонструють значну присутність населення, належного до 

чечельницької групи на деяких з поселень томашівської групи, зокрема на 

одному з найбільших – Майданецькому. Не створюючи там виокремлених 

анклавів, вони тим не менш зберегли власні традиції виготовлення посуду і, 

вірогідно, були інтегровані у місцеві громади. 

На фінальному етапі існування чечельницької групи відзначаємо дві 

тенденції – посилення впливів з боку томашівської групи. Відображеного як у 

поширенні тут імпортів та наслідувань керамічних виробів, так і формуванні 

синкретичних пам’яток типу Війтівки. З іншого боку окремі групи 

чечельницького населення проникають на схід до лівобережжя Дніпра (до 

поселення лукашівської групи Крутуха-Жолоб). Наприкінці етапу СІ – на 

початку СІІ рештки чечельницького населення розчиняються у середовищі 

косенівської локальної групи. 
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ВИСНОВКИ 

Здійснивши дослідження, вдалося систематизувати наявний комплекс 

джерел із трипільських поселень етапу ВІІ та СІ півдня лісостепової зони 

межиріччя Південного Бугу та Дністра. На основі цього реконструйовано низку 

історичних процесів, що відбувалися в межах окресленого регіону наприкінці V 

– першій половині IV тис. до н. е. Проведене дослідження дозволило зробити 

висновки, які викладено в контексті виконаних завдань: 

1. Здійснено детальний розгляд історії вивчення пам’яток регіону. 

Розглянуто стан польових досліджень та проаналізовано розробки 

дослідниками схем відносної хронології, відтворення різних аспектів 

господарства населення регіону. Виділено три історіографічні періоди. Перший 

період – кін. ХІХ ст. – поч. 40-х рр. ХХ ст. Другий – кін. 40-х рр. ХХ ст. – 

поч. ХХІ ст. Третій – новітні дослідження останніх років. Початок вивчень 

покладено відкриттям трипільських поселень у регіоні родиною краєзнавців 

Зборовських. З’ясовано, що дослідниками в цей період виконано емпіричні 

завдання зі збору, опису та часткової класифікації матеріалу. Відомості, що 

стосувалися господарської діяльності статистично підраховано, однак 

комплексної характеристики господарства не проведено. У ті часи чи не вперше 

залучено до археологічного вивчення трипільських матеріалів методи 

природничих наук – археозоології. Більшість колекцій, зібраних у перший 

історіографічний період, не дійшло до наших часів. 

Під час другого історіографічного періоду, паралельно із польовими 

дослідженнями, тривав процес осмислення та інтерпретації накопиченого 

матеріалу. Найбільшим здобутком є усвідомлення локальної ідентичності низки 

ключових поселень регіону та виокремлення їх у локальну групу. Важливою 

характеристикою вивчень у цей період, а особливо третього періоду, є часткове 

залучення методів природничих наук для детальної характеристики та 

реконструкцій побуту та господарської діяльності населення. Серед них – 

палеоботаніка та археозоологія, петрографічний та спектральний аналізи, 

геомагнітна зйомка. 
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2. Подано географічну характеристику регіону та визначено особливості 

топографічного розміщення поселень в залежності від природних умов. 

З’ясовано, що найчастіше трипільські поселення басейну Південного Бугу 

займали плато та їхні краї, а також пологі схили плато або ж вузьких 

вододільних хребтів. Поселення поблизу лівого берега р. Дністер локалізовані 

на високих мисах та останцях, обмежених крутими схилами. Унікальними є 

розташування великих поселень, адже вони на своїй площі поєднують кілька 

видів ландшафтів: річкові долини, схили з різною крутизною поверхні та 

рівнинні плато. Крім того, поселення зазвичай тяжіють до південних частин 

схилів. 

Створено базу даних трипільських поселень досліджуваного регіону із 

використанням геоінформаційних додатків, яка налічує 228 одиниць. У 

хронологічних межах нашої роботи знаходяться 103 поселення. На основі бази 

даних проведено аналіз щільності поширення трипільських пам’яток та 

згруповано поселення за площами. Найменший показник щільності дорівнює 

одне поселення на 21-26,1 км
2
 площі. Згідно з цим, кількість пам’яток в регіоні 

має становити 536-666 одиниць, а нам відомо 228, тобто 34,4-43% від 

можливого числа. За площами поселення поділено на чотири групи: 1. малі – до 

9,8 га; 2. середні – 10,5-20,5 га; 3. великі – 31,4-58,5 га; 4. гіганти – понад 100 га. 

Прослідковано побутування трьох перших груп на обох етапах. На етапі ВІІ 

переважають пам’ятки 1-ої групи. На етапі СІ площа поселень зростає (група 

3), з’являється пам’ятка, зарахована до 4-ої групи – це Білий Камінь, найбільше 

із відомих у культурному комплексі Кукутень-Трипілля на захід від Південного 

Бугу.  

Сучасні плани пам’яток, отримані методом геомагнітної зйомки, 

дозволили детально охарактеризувати планувальну структуру поселень. 

Поселення Тростянчик (3 га) етапу ВІІ сплановане згідно з архаїчною схемою, 

де на підтрикутному мису споруди розміщені довгими чи короткими лінійними 

вулицями. Аномалії ям розміщені безсистемно. З напільного боку селище має 

сліди укріплень. Поселення Війтівка (50 га) етапу СІ сплановане двома овалами 
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та радіальними вулицями, а більшість ям розміщені в торцях будівель. Подібне 

планування поселень добре відоме, починаючи з етапу ВІІ на поселеннях Буго-

Дніпровського межиріччя. На обох поселеннях виявлено аномалії мегаспоруд 

та аномалій горнів, тобто існували як громадські споруди, так і виробничі 

об’єкти.  

3. Подано характеристику особливостей будівництва наземних споруд. 

Детально розглянуто їхню конструкцію, інтер’єр та екстер’єр. Підтримуємо 

думки попередників про деструктивну функцію вогню в утворенні 

трипільських площадок. Двома головними будівельними матеріалами були 

дерево та глина. Більшість досліджених будівель були двоповерхові, іноді вони 

мали перегородку на рівні першого чи другого поверхів. Міжповерхове 

перекриття споруджували із колотого кругляку та широких плах, а поверхню 

замащували товстим шаром глини. Каркасом для стін були колоди та тонкі 

переплетені прутики. Стіни неодноразово ремонтували підмазками та 

фарбували червоною, з відтінками, фарбою. Для зведення стін та перекриттів 

використовували глину зі значною рослинною домішкою, це були результати 

обмолоту зерна. Натомість, для спорудження об’єктів інтер’єру 

використовували зазвичай глину із домішкою піску.  

Деталями інтер’єру є печі із припічками, корита та різноманітні вимостки. 

Фіксуємо побутування в регіоні трьох варіантів опалювальних пристроїв: 

прямокутна в плані піч з округлим зводом, черінь печі у вигляді підвищення 

над рівнем глинобитної долівки та черінь печі, обнесений по периметру 

невисоким бортиком. Найбільш поширеними із деталей інтер’єру будівель є 

різноманітні вимостки, споруджені як на земляній поверхні першого поверху, 

так і на глинобитній долівці другого. Вони мали закраїни, скруглені до підлоги. 

За формою – прямокутні, округлі та, можливо, хрестоподібні. 

Розглянуто форми, заповнення та призначення заглиблених об’єктів. 

Фіксуємо за формою лійчасті, глибокі ями, де діаметр вершини перевищує 

діаметр придонної частини практично вдвічі та вузькі глибокі ями. Зважаючи 

на форму заглиблень, виключаємо їх використання у якості заглиблених жител. 
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Ями мали поліфункціональне призначення, їх могли використовувати як 

глинища, господарські та сміттєві ями. Заповнення об’єктів здебільшого 

віддзеркалює побут тогочасного населення. 

4. Розроблено детальну типологію речового комплексу. Вперше 

комплексно проаналізовано в цьому плані керамічні вироби, зокрема посуд. 

Виділено техніко-технологічні групи, детально розглянуто морфологію та 

орнаментику глиняних виробів, на основі чого побудовано відносну 

хронологію. За техніко-технологічним принципом посуд поділено на дві групи. 

До І-ої групи зараховуємо кераміку, виготовлену із добре відмуленої глини, 

високотемпературного, окиснювального випалу із мальованим (підгрупа 1), 

заглибленим орнаментом (підгрупа 2) або без орнаменту (підгрупа 3). До ІІ-ої 

техніко-технологічної групи зараховуємо кераміку, виготовлену з глини зі 

значними домішками товчених черепашок та жорстви, яка має рельєфну 

орнаментацію (підгрупа 1) або ж не оздоблена (підгрупа 2). 

Посуд підгрупи І.1 етапу ВІІ представлений вісьмома типами, за формою 

– це миски, кубки, амфори, кратери, покришки, грушоподібні, біконічні, 

біноклеподібні, а також мініатюрні посудини. На етапі СІ з’являються ще три 

типи посуду підгрупи І.1 – горщики, сфероконічний та кратероподібний посуд. 

Підгрупа І.2 на етапі ВІІ представлена трьома типами форм: покришки, 

грушоподібні та біноклеподібні посудини. На етапі СІ – останні дві. Підгрупа 

І.3 на етапі ВІІ представлена мисками, кубками, покришками та кратерами. На 

етапі ж СІ кратери зникають. Посуд групи ІІ на обох етапах має дві форми: 

горщик та миска. На етапі ВІІ є і мініатюрні посудини. 

Охарактеризовано технологічні ознаки, морфологію та орнаментику 

керамічної пластики. Її поділено на чотири групи: 1 – антропоморфна, 2 – 

міксаморфна, 3 – зооморфна, 4 – інші вироби. Вироби перших трьох груп 

виготовлено методом скульптурної ліпки із того ж глиняного тіста, що й посуд 

І-ої технологічної групи. Група антропоморфної пластики представлена двома 

підгрупами – жіночі та андрогіни, з переважанням першої. Чоловічих фігурок 

немає. Групу зооморфної пластики поділено на три підгрупи: рогаті, безрогі та 
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птахи. Основу колекції складають перші два типи практично в однаковій 

кількості. Група 4 представлена моделями транспортних засобів (сани) та 

житла, а також пінтадерами та керамічною плиткою. 

Типологія наявних знарядь праці дозволила провести реконструкцію 

господарства. Для хліборобської галузі – це палеоетноботанічні залишки та 

знахідки землеробських знарядь. Перший свідчить, що мешканці регіону 

вирощували щонайменше три сорти пшениці (двозернянка, однозернянка та 

м’яка), два сорти ячменю (голозерний та плівчастий), горох, просо, вику 

ервілію. Знаряддя праці поділяємо на три види: для обробітку ґрунту (мотики), 

збору (вкладні серпів) та переробки урожаю (зернотерки та розтиральні камені). 

Систематизовано остеологічні матеріали, які разом із зооморфною пластикою, 

посудом, графічними та об’ємними зображеннями тварин на посуді є 

джерелами для реконструкції тваринництва, мисливства та рибальства. 

Типологія крем’яних речей складається із 15 груп. Десять із них є виробами із 

вторинною обробкою, а інші – відходами виробництва. Знаряддя, виготовлені з 

інших порід каменю, поділено на десять груп. Невелику колекцію виробів із 

кістки та мушель Unio поділено на п’ять груп. Зібрано нечисленні відомості про 

керамічне виробництво та прядіння і ткацтво. 

5. Висвітлено особливості господарської діяльності тогочасного 

населення. Проведено реконструкцію основних галузей виробництва – 

харчового та нехарчового. В основі харчової галузі є відтворювальне 

господарство із хліборобством та тваринництвом. Допоміжними були 

мисливство та рибальство. Нехарчове виробництво забезпечувало 

функціонування виробництва продуктів харчування та побутові потреби 

населення. Висока продуктивність праці у сфері харчового виробництва 

забезпечила існування спеціалізації в нехарчовій сфері виробництва, зокрема в 

гончарстві, обробці кременю, можливо, металообробці. Наявність у регіоні 

різноманітної мінеральної сировини, зокрема кременю та різних видів каменю, 

сприяло налагодженню як місцевого виробництва певних знарядь, так і обміну 

виробами та сировиною. 
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6. Розроблено відносну та абсолютну хронологію поселень регіону етапів 

ВІІ та СІ. На підставі наявних ізотопних дат та синхронізації із відповідно 

датованими поселеннями сусідніх регіонів, межі досліджуваного періоду 

встановлено між 4100-3500 рр. до н.е. Визначено ареали поширення локально-

хронологічних груп трипільських пам’яток у межах регіону, реконструйовано 

шляхи міграцій та визначено рівень контактів із трипільським населенням 

сусідніх регіонів. Висвітлено загальну історію заселення окресленого регіону за 

часів трипільської культури. Визначено, що найранішою групою населення в 

регіоні є олександрівська група ранньотрипільських пам’яток, також на етапі А 

існує тип Сабатинівка ІІ. На зміну їм, на етапі ВІ, приходять поселення типу 

Сабатинівки І, Слобідки-Лісництво, Тростянця, Борисівки. Унаслідок постійної 

зміни традицій, на етапі ВІ-ВІІ регіон заселяється племенами переважно 

солонченської групи, частково заліщицької. Розвідкові матеріали свідчать, що 

тут були поширені і племена типу Кліщева. 

Появу традицій етапу ВІІ фіксуємо на поселеннях раковецької групи, 

ранньої фази (Немирівське) та пізньої – типу Мерешовки-Четецує ІІІ (Буша, 

Тростянчик). Наступним хронологічним щаблем на етапі ВІІ в регіоні є 

почергові поселення Кринички та Гетьманівка І. Їх розцінюємо як початкові 

фази розвитку чечельницької групи. Хронологічна послідовність розвитку 

чечельницької групи на етапі СІ представлена таким чином: Черкасів Сад ІІ → 

Кирилівка → Чечельник-Ольгопіль-Стіна 1/4→ Білий Камінь. Синхронно із 

фазою Чечельника в регіоні існують поселення петренської групи (Гандрабури, 

Саражинка).  

Найближчими сусідами на всьому проміжку існування чечельницької 

групи були небелівська, канівська, томашівська, петренська, шипинецька та 

середньобузька групи. Зважаючи на керамічний посуд, із цими племенами 

чечельницьке населення мало жваві прямі чи опосередковані контакти. На 

околицях групи визначено контактні зони із петренською та середньобузькою 

групами. Детальний аналіз інорідних посудин із поселення томашівської групи 
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Майданецьке зробив можливим розгляд процесу включення до складу общини 

Майданецького вихідців із чечельницького племені. 

Палеодемографічні підрахунки показали, що чисельність населення в 

регіоні могла сягати кількох тисяч осіб. Припускаємо, що це пов’язано з 

племінною структурою. Внутрішня ієрархія поселень могла включати кланові 

пункти типу Тростянчика (населення 200-300 осіб), племінні центри типу 

Війтівки (1000-1400 осіб) і, можливо, міжплемінні центри типу Білого Каменя.  

Сходження з історичної арени чечельницьких племен наприкінці етапу СІ 

пов’язуємо із переселенням на фінальній фазі чечельницьких общин у 

середовище томашівської групи та фінальною асиміляцією й інтеграцією до 

складу косенівської групи. 
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Рис. 1. Карта пам'яток трипільської культури етапів А, ВІ та ВІ-ВІІ півдня 

лісостепової зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра.  
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Рис. 1 (продовження). Карта пам'яток трипільської культури етапів А, ВІ 

та ВІ-ВІІ півдня лісостепової зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра. 

Етап А: 1. Печера І, 2. Тростянець, 3. Зеленянка, 4. Каменка 6, 5. Дойбани 1, 

6. Тимкове-Партизанські стайні, 7. Тимкове, 8. Слобідка-Західна, 9. Кирилівка-

Олександрівка, 10. Нестоїта ІІ, 11. Нестоїта ІV, 12. Солгутів (Гайворон-

Поліжок), 13. Кам’яне Завалля І, 14. Саврань, 15. Красненьке, 16. Богданівка-

Гард 3; Етап ВІ: 17. Буша, 18. Стіна 5, 19. Стіна 6, 20. Ратуш, 21. Скибинці-

Митьків острів, 22. Слобідка-Лісництво, 23. Жура V; Етап ВІ-ВІІ: 

24. Писарівка І, 25. Вільшанка, 26. Одаї 1, 27. Гарячківка 8, 28. Гарячківка 7, 

29. Гарячківка 3, 30. Мар’янівське, 31. Заболотне, 32. Тернівка, 33. Кислицьке, 

34. Даньківка, 35. Крищинці, 36. Скрицьке, 37. Мар’янівка, 38. Подойма 3, 

39. Рашків 6, 40. Михайлівка, 41. Олексіївка-Перлікани, 42. Попенки, 

43. Гармацьке 1 
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Рис. 2. Карта пам'яток трипільської культури етапів ВІІ та СІ півдня 

лісостепової зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра.  
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Рис. 2 (продовження). Карта пам'яток трипільської культури етапів ВІІ та 

СІ півдня лісостепової зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра. Етап ВІІ: 

1. Буша, Стіна 3, 3. Дахталія, 4. Городківка 2, 5. Гарячківка 1, 6. Гарячківка 2, 

7. Одаї 2, 8. Красносілка 2, 9. Окниця, 10. Хрустова І, 11. Хрустова 4, 

12. Хрустова 3, 13. Подойма 9, 14. Рашків 12, 15. Шершенці, 16. Калинівка І, 

17. Лабушна-Сад, 18. Круті-Савова Криниця ІІ, 19. Стримба-Попове поле, 

20. Барсуки ІІІ, 21. Слобідка-Озеро, 22. Зяньківці, 23. Михайлівка, 

24. Тростянчик, 25. Тростянчик-Бучак, 26. Ухожани, 27. Кринички, 

28. Коритне, 29. Бендзари, 30. Немирівське, 31. Станіславка (Гольма ІІ), 

32. Гольма І, 33. Гетьманівка І, 34. Точилово ІІ, 35. Новогеоргіївка, 36. Велика 

Боярка, 37. Амури, 38. Кінецпіль; Етап ВІІ-СІ: 39. Шершенці І, 40. Грабово І, 

41. Серби ІІ, 42. Серби ІІІ, 43. Лисогірка, 44. Кoдима ІV, 45. Івашково ІХ, 

46. Круті-Семенівка І, 47. Семенівка ІІ, 48. Кирилівка-Поле, 49. Гонората V, 

50. Гонората-Водорозлив ІІ, 51. Обжилоє, 52. Барсуки ІІ, 53. Барсуки ІV, 

54. Євтодія І, 55. Оленівка ІІ, 56. Чернече ІІІ, 57. Піщана ІІІ, 58. Піщана ІІ, 

59. Пужайкове-Шляхова І, 60. Перельоти-Широченне, 61. Погреби, 

62. Липецьке ІІ, 63. Точилово, 64. Гандрабури ІІІ, 65. Гандрабури ІІ, 

66. Гандрабурська Балка ІІ, 67. Ново-Георгіївка ІІ, 68. Боково, 69. Любашівка-

Чичиклея; Етап СІ: 70. Стіна 1,4, 71. Мар’янівка, 72. Торків, 73. Зарічне, 

74. Вишківці, 75. Вишківці ІІ, 76. Яструбиха, 77. Оляниця-Вівчарня, 

78. Війтівка, 79. Глинське, 80. Білий Камінь, 81. Чечельник, 82. Луги-Коліно, 

83. Кривецьке (Тартак), 84. Вишенька, 85. Стратіївка, 86. Новоукраїнка, 

87. Саражинка-Грабовський Яр ІІІ, 88. Івашково-Сад, 89. Івашково-Дякова хата, 

90. Олександрівка-Крутянська ІІІ, 91. Олександрівка-Крутянська І, 92. Одаї 3, 

93. Хрустова 2, 94. Рашків 11, 95. Кирилівка-Черкасів Сад І, 96. Кирилівка-

Черкасів Сад ІІ, 97. Кирилівка-Джерело, 98. Кирилівка, 99. Чапаївка ІV, 

100. Гандрабури, 101. Богданівка-Гард, 102. Ольгопіль, 103. Велика Русава. 
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Рис. 3. Карта пам'яток трипільської культури етапів СІІ півдня лісостепової 

зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра. 
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Рис. 3 (продовження). Карта пам'яток трипільської культури етапів СІІ 

півдня лісостепової зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра: 1. Буша, 

2. Стіна 2, 3. Печера І, 4. Брацлав, 5. Кринички-Ферма, 6. Четвертинівка, 

7. Катериновка, 8. Гідірім ІІІ, 9. Вихватинці, 10. Солгутів (Гайворон-Поліжок), 

11. Познанка І, 12. Ананьїв ІІ, 13. Грушівка, 14. Богданівка-Гард. 
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Рис. 4. Карта пам'яток трипільської культури, для яких етап не визначено. 

Регіон півдня лісостепової зони в межиріччі Південного Бугу та Дністра. 
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Рис. 4 (продовження). Карта пам'яток трипільської культури, для яких 

етап не визначено. Регіон півдня лісостепової зони в межиріччі Південного 

Бугу та Дністра: 1. Дорошівка, 2. Буша-Причепилівка, 3. Буша-Підмета, 

4. Михайлівка, 5. Оксанівка, 6. Улянівка, 7. Радянське, 8. Русава, 9. Ямпіль, 

10. Пилипи Борівські, 11. Цекинівка, 12. Слобода Підлісівська, 13. Грушка, 

14. Яланець, 15. Гнатків, 16. Вербецьке, 17. Нетребівка, 18. Савчине, 

19. Яришівка, 20. Липівка, 21. Комаргород, 22. Сільниця, 23. Журавлівка, 

24. Печера ІІ, 25. Бортники, 26. Марксове, 27. Брацлав ІІ, 28. Мар'янівка ІІ, 

29. Глинське, 30. Білоусівка, 31. Марківка, 32. Кісниця, 33. Кісниця-Антоново, 

34. Кісниця-Дохна, 35. Кісниця, 36. Трибусівка, 37. Студена, 38. Рашків 15, 

39. Рашків 13, 40. Рашків 16, 41. Жабокрич, 42. Куниче, 43. Василівка, 

44. Кодима ІІІ, 45. Кодима V, 46. Семенівка, 47. Семенівка ІІІ, 48. Буди, 

49. Ободівка, 50. Гордїївка, 51. Скибинці-Базьків острів, 52. Жабокричка, 

53. П'ятківка, 54. Бершадь, 55. Велика Киріївка, 56. Мала Киріївка, 57. Лісниче, 

58. Кидрасівка, 59. Гонората І, 60. Гонората ІІ, 61. Любомирка, 62. Ракулове, 

63. Пасіцели, 64. Липецьке, 65. Федорівка ІІІ, 66. Познанка ІІ, 67. Познанка-

Друга (Кречок), 68. Самойлівка, 69. Виноградний Сад. 



240 

 

 

Рис. 5. Площі поселень на етапах А (1-7) та ВІ (8-10).  

Показники площ див. табл. 1. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Площі поселень на етапі ВІ-ВІІ. Показники площ див. табл. 1. 
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Рис. 7. Площі поселень на етапі ВІІ. Показники площ див. табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Площі поселень на етапі ВІІ-СІ. Показники площ див. табл. 1. 
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Рис. 9. Площі поселень на етапі СІ. Показники площ див. табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Площі поселень на етапі СІІ. Показники площ див. табл. 1. 
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Рис. 11. Площі поселень для яких етап існування не визначено.  

Показники площ див. табл. 1. 

 

 

 

 

Рис. 12. Сумарна площа поселень на окремих етапах розвитку трипільської 

культури. Показники площ див. табл. 2. 
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Рис. 13. Геомагнітний план поселення Тростянчик (+– 15 nT).  

Зйомка: Р. Улрау, В. Рудь. 
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Рис. 14. Інтерпретація геомагнітного плану поселення Тростянчик (за Р. Улрау). 
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Рис. 15. Топографічний план поселення Тростянчик та його околиць. 

Топографічна зйомка: О. Манігда, В. Рудь, С. Федоров. 
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Рис. 16. Інтерпретація геомагнітної зйомки накладена на топографічну основу 

та супутниковий знімок Google. Автори: В. Рудь, О. Манігда, Р. Улрау. 
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Рис. 17. Площа споруд поселення Тростянчик, за результатами геомагнітної 

зйомки 2016 р. 
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Рис. 18. Геомагнітний план поселення Війтівка (+– 15 nT). Зйомка: Р. Улрау. 
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Рис. 19. Інтерпретація геомагнітного плану поселення Війтівка.  

Зображення  за Р. Улрау. 
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Рис. 20. Площа споруд поселення Війтівка, за результатами геомагнітної 

зйомки 2016 р. (автор зйомки Р. Улрау). 
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Рис. 21. Гетьманівка І, шурф 2, споруда: 1 – план розчищеного шару; 2 – розріз 

по лінії А-В; 3 – можливе розміщення будівельних залишків в межах споруди. 
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Рис. 22. План-схеми жител 1 та 2 (реконструкція В. С. Рудя за звітом: НА ІА 

НАНУ, ф. 64, 1983/86) з Черкасового Саду ІІ: А – нижче підлоги першого 

поверху; Б – на рівні підлоги першого поверху; В – на рівні підлоги другого 

поверху. 
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Рис. 23. План-схема житла 3 з Черкасового Саду ІІ (реконструкція В. С. Рудя за 

звітом: НА ІА НАНУ, ф. 64, 1984/132): А – нижче підлоги першого поверху; Б – 

на рівні підлоги першого поверху; В – на рівні підлоги другого поверху. 
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Рис. 24. План-схема житла 1 з Чечельника на рівні підлоги першого поверху 

(реконструкція В. С. Рудя за звітом: НА ІА НАНУ, ф. 64, 1990/144). 
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Рис. 25. План-схема житла 1 з Кирилівки на рівні підлоги першого поверху 

(реконструкція В. С. Рудя за звітом: НА ІА НАНУ, ф. 64, 1955/21). 



257 

 

 

Рис. 26. Тростянчик, шурф №1. 1 – план ями 1; 2 – профіль ями 1: A – шар 1; В 

– шар 2; С – шар 3; а – камінь; б – зрізано-пірамідальні вироби; в – дископодібні 

вироби; г – кераміка; д – кістки; е – обпалена глина. 
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Рис. 27. Тростянчик, шурф №1. 1 – план заповнення ями 1 на рівні масивних 

глиняних виробів: а – камінь; б – зрізано-пірамідальні вироби; в – дископодібні 

вироби; г – «кухонна» кераміка; д – «столова» кераміка; 2 – фото заповнення 

ями на рівні масивних глиняних виробів, квадрат АВ. 
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Рис. 28. Тростянчик, шурф №1. Масивні глиняні вироби з ями 1: 1 – зрізано-

пірамідальні; 2 – дископодібні. 



260 

 

Рис. 29. Тростянчик, шурф №2. 1 – план шурфу з позначенням ям 2 і 4; 2 – 

профіль шурфу: A – шар 1; В – шар 2А; С – шар 2В; а – Unio; б – обпалена 

глина; в – кістки; г – кераміка 
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Рис. 30. Тростянчик, шурф №3. 1 – план ями 3 з позначенням місць знахідок 

мідних виробів; 2 – профіль ями 3: A – шар 1; В – шар 2; а – обпалена глина; б – 

кістки; в – Unio; г – кераміка. 
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Рис. 31. Схематичне зображення етнографічної печі для обпалу кераміки, Індія, 

початок 90-х рр. (По Bhagat Kar 1993, fig. 11): а – глиняні підставки; б – 

фрагменти кераміки; в – посуд для випалу; г – керамічні сковорідки (tavdi). 
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Рис. 32. Розподіл посуду за технологічними групами. 
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Рис. 33. Розподіл посуду за морфологією. 
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Рис. 34. Розподіл посуду за орнаментальними схемами. 
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Рис. 35. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Буша. 
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Рис. 36. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Кринички. Дослідження 

С. Гамченко (за: Старкова 2012, ил. 1-3, 5-6). 
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Рис. 37. Керамічний посуд І-ої (2-4, 7, 9, 10, 13) та ІІ-ої (1, 5, 6, 8, 11, 12) груп з 

поселення Кринички. Дослідження С. Гамченко  

(за: Старкова 2012, ил. 1-3, 5-6). 
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Рис. 38. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Гетьманівка І. 
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Рис. 39. Керамічний посуд І-ої (1-7) та ІІ-ої (8, 9) груп з поселення 

Гетьманівка І. 
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Рис. 40. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Чечельник 

(за В. А. Косаківським). 
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Рис. 41. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Чечельник  

(за В. А. Косаківським). 
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Рис. 42. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Чечельник 

 (за В. А. Косаківським). 
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Рис. 43. Керамічний посуд І-ої групи (1-6) та антропоморфна пластика (7) з 

поселення Луги-Коліно (за В.А. Косаківським). 
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Рис. 44. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Білий Камінь. 
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Рис. 45. Керамічний посуд І-ої (1-3) та ІІ-ої (4-7) груп з поселення Білий Камінь. 
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Рис. 46. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Стіна 4. Дослідження 

С. Гамченко. (за: Ткачук, Якубенко, 2002-2003, рис. 1-4). 
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Рис. 47. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Луги-Коліно. 
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Рис. 48. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Луги-Коліно (червона фарба 

передана пунктиром). 
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Рис. 49. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Луги-Коліно. 
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Рис. 50. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Ольгопіль. 
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Рис. 51. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Ольгопіль. 
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Рис. 52. Керамічні посуд І-ої групи (1-9) та конус (10) з поселення Ольгопіль. 
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Рис. 53. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Стратіївка. 
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Рис. 54. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Стратіївка. 
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Рис. 55. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Стратіївка. 
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Рис. 56. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Стратіївка. 
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Рис. 57. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Стратіївка. 
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Рис. 58. Керамічний посуд І-ої (1-5) та ІІ-ої (7-8) груп, фрагмент пластики (6) з 

поселення Війтівка. 
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Рис. 59. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Війтівка. 
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Рис. 60. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 61. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 62. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 63. Керамічні посуд І-ої групи (1-8, 10) та конус (9) з поселення 

Тростянчик. 
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Рис. 64. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 65. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 66. Керамічний посуд І-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 67. Керамічний посуд ІІ-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 68. Керамічний посуд ІІ-ої групи з поселення Тростянчик. 
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Рис. 69. Антропоморфна пластика з поселення Буша. 
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Рис. 70. Зооморфна пластика з поселення Буша. 
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Рис. 71. Антропоморфна (1-9) та зооморфна (10-12) пластика з поселення 

Чечельник (за В.А. Косаківським). 
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Рис. 72. Керамічна модель саней з поселення Кривецьке. 
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Рис. 73. Знаряддя праці з кременю (1-6) та каменю (7-9), поселення Стіна 1/4. 
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Рис. 74. Знаряддя праці з глини, поселення Стіна 1/4. 
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Рис. 75. Знаряддя праці з кістки, поселення Стіна 1/4. 
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Рис. 76. Знаряддя праці з кременю (1-6), каменю (7), глини (8-11): 

Чечельник (1-10), Вишенька (11) (за В.А. Косаківським). 

 



308 

 

Рис. 77. Знаряддя праці (1, 4-7) та прикраси (2, 3) з кістки, поселення Чечельник 

(за В.А. Косаківським). 
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Рис. 78. Знаряддя праці з кременю (1-15), каменю (23, 27), кістки (16-19), рогу 

(20-22) та глини (24-26) з поселень південної зони регіону кінця етапу ВІІ – СІ 

(за Патокова 1989, рис. 12). 
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Рис. 79. Відбитки тканин на денцях посудин І-ої групи з поселення  

Білий Камінь. 
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Рис. 80. Розписна кераміка чечельницької групи, фази розвитку. 
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Рис. 80. Розписна кераміка чечельницької групи, фази розвитку (продовження). 
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Рис. 80. Розписна кераміка чечельницької групи, фази розвитку (продовження). 
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Рис. 81. Кухонна кераміка чечельницької групи, фази розвитку. 
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Рис. 82. Імпорти (2-8, 10) та наслідування (1, 9) з Майданецького, дослідження 

2014 року. 
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Рис. 83. Кількість імпортів та наслідувань із Майданецького розподілених за 

типами посуду: І – миски; ІІ – кубки; ІІІ – амфори; ІV – біконічний посуд; V – 

грушоподібний посуд; VI – кратери. 
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Рис. 84. Калібровані дати 
14

С з Тростянчика, які відображають найбільш 

вірогідний час існування об’єктів. 

 

 

 

Рис. 85. Калібровані дати 
14

С з Війтівки, які відображають найбільш вірогідний 

час існування об’єкту. 
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Табл 1. Площі поселень трипільської культури півдня лісостепової зони 

межиріччя Південного Бугу та Дністра 

Етап 

З
а

га
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

в
ід

о
м

и
х

 п
о
се

л
ен

ь
 

Поселення із 

визначеною площею 

(номера поселень 

збігаються із номерами в 

діаграмах №5-11) 

П
л

о
щ

а
 

(г
а

) 

№
 д

іа
гр

ам
и

, 
щ

о
 

в
ід

о
б

р
аж

ає
 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 п
л
о
щ

 

A 

16 1. Нестоіта IV  

2. Тимкове 

3. Зеленянка 

4. Партизанські 

Стайні 

5. Олександрівка 

6. Нестоіта II 

7. Слобідка-Західна 

0,9 

1,5 

1,6 

 

1,6 

3,9 

4,7 

7,9 

Рис. 5 

BI 

7 8. Слобідка-

Лісництво 

9. Ратуш 

10. Буша 

1,5 

 

5,5 

8,7 

BI-BII 

20 1. Одаї 1 

2. Буша-

Причепилівка 

3. Вільшанка 

4. Писарівка I 

5. Гарячківка 3 

6. Марянівське 

7. Гарячківка 8 

8. Гарячківка 7 

9. Кислицьке 

10. Михайлівка 

11. Тернівка 

12. Заболотне 

2,4 

 

2,8 

3,1 

3,1 

3,5 

4 

6,3 

6,9 

9,8 

32 

37,7 

49,5 

Рис. 6 

BII 

раковецька 

група 

38 1. Станіславка 

2. Тростянчик 

3. Буша 

4. Немирівське 

5. Ухожани 

3,1 

3,2 

13,3 

31,4 

39 

Рис. 7 

чечельницька 

група 

6. Гетьманівка І 7 

інші поселення 7. Бендзари 0,3 
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8. Гарячківка 2 

9. Точилово II 

10. Барсуки III  

11. Одаї 2 

12. Рашків XII 

13. Гарячківка 1 

14. Городківка 2 

15. Хрустова III  

16. Кодима III  

17. Красносілка 2 

18. Калинівка I 

19. Михайлівка-

Колгоспне поле  

20. Лабушна Сад 

21. Дахталія 

22. Тростянчик-Бучак 

23. Стримба 

0,4 

0,7 

0,8 

1,1 

1,8 

2,4 

2,9 

3,1 

3,9 

4,1 

5,9 

 

6,8 

9,4 

10,2 

18,5 

31,4 

BII-CI 

32 1. Єфтодія 

2. Грабовський Яр III 

3. Амури 

4. Водорозлив II 

5. Піщана III 

6. Семенівка I 

7. Семенівка II 

8. Барсуки II 

9. Липецьке II 

10. Гандрабурська 

Балка 

11. Гандрабури III 

12. Широчене 

13. Грабово I 

14. Любашівка-

Чичиклея  

15. Гандрабури II 

16. Серби III 

17. Кодима IV 

18. Гонората V 

19. Кирилівка Поле 

20. Точилово 

21. Серби II  

22. Мар’янівка  

23. Барсуки IV 

0,3 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 

 

1,2 

1,6 

1,6 

2,4 

 

2,4 

3,9 

4,7 

5,5 

6,2 

7 

9,3 

9,4 

16,3 

18,8 

Рис. 8 

СІ 
чечельницька 

група 

33 1. Кирилівка  

2. Олександрівка 

Крутянська III 

0,8-1,6 

 

1,6 

Рис. 9 
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3. Черкасів Сад II 

4. Кирилівка 

Джерело 

5. Вишенька 

6. Луги-Коліно 

7. Івашково Сад 

8. Олександрівка 

Крутянська I 

9. Кривецьке 

10. Стратіївка 

11. Чечельник 

12. Ольгопіль 

13. Білий Камінь 

1,6-2 

 

5,5 

6 (~) 

10,5 

11,8 

 

11,8 

20(~) 

20,5 

56,5 

58,5 

103 

синкретичні 

поселення 

(чечельницькі, 

томашівські, 

петренські 

традиції) 

14. Стіна 1/4 

15. Війтівка (?) 

6,2 

50 

петренська 

група 

16. Гандрабури 

17. Рашків XI 

3,9 

5,9 

інші поселення 

18. Глинське 

19. Одаї 3 

20. Чапаївка V 

21. Яструбиха 

22. Хрустова II 

1 (~) 

2 

3,9 

11 

16,5 

CII 

13 1. Четвертинівка 

2. Буша 

3. Стіна 2 

4. Кринички-Ферма 

0,2 

1 

2 

22,8 

Рис. 

10 

Поселення без 

визначеного етапу 

69 1. Липецьке 

2. Гольма I 

3. Гонората I 

4. Федорівка III 

5. Буша Підмета 

6. Савчине 

7. Самойлівка 

8. Gonorata II 

9. Білоусівка  

10. Марянівка II 

11. Кодима V 

12. Жабокрич 

13. Мар’янівка 

0,1 

0,1 

0,9 

0,9 

1,9 

2,3 

2,3 

3,9 

3,9 

3,9 

5,5 

6,9 

8,5 

Рис. 

11 
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Табл. 2. Сумарна площа поселень регіону на окремих етапах Трипілля 

 

Етапи Сумарна площа 

А 22,05 

ВІ 15,7 

ВІ-ВІІ 161,1 

ВІІ 200,8 

ВІІ-СІ 96,5 

СІ 330,2 

СІІ 25 
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Табл. 3. Метричні показники споруд з поселення Тростянчик, за даними 

геомагнітної зйомки. 

№ довжина ширина площа 

1.  7 3,3 23,1 

2.  8,1 3,5 28,35 

3.  7,2 4 28,8 

4.  8,4 3,6 30,24 

5.  7,9 4,1 32,39 

6.  9 3,6 32,4 

7.  9,3 3,7 34,41 

8.  9,9 3,5 34,65 

9.  9,3 3,8 35,34 

10.  8,9 4 35,6 

11.  8,4 4,5 37,8 

12.  10,2 3,8 38,76 

13.  9,4 4,3 40,42 

14.  9 4,8 43,2 

15.  10,7 4,1 43,87 

16.  9,6 4,6 44,16 

17.  10,4 4,3 44,72 

18.  10,6 4,5 47,7 

19.  9,3 5,2 48,36 

20.  10 5 50 

21.  11,3 4,5 50,85 

22.  10,5 5,1 53,55 

23.  11,4 4,7 53,58 

24.  10 5,4 54 

25.  10,6 5,1 54,06 

26.  11,3 4,8 54,24 

27.  12,4 4,5 55,8 

28.  13,1 4,3 56,33 

29.  11,5 4,9 56,35 

30.  11,1 5,1 56,61 

31.  11,4 5 57 
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32.  13,3 4,3 57,19 

33.  10,7 5,5 58,85 

34.  11,2 5,3 59,36 

35.  12,7 4,7 59,69 

36.  12,2 4,9 59,78 

37.  9,3 6,6 61,38 

38.  12,6 5 63 

39.  11,1 5,7 63,27 

40.  13,4 5 67 

41.  13,3 5,3 70,49 

42.  14,4 4,9 70,56 

43.  15,2 4,8 72,96 

44.  13,8 5,8 80,04 

45.  14,5 5,8 84,1 

46.  14 6,2 86,8 

47.  15,7 6 94,2 

48.  15,9 6,3 100,17 

49.  23,4 7,5 175,5 

50.  22,4 8,7 194,88 
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Табл. 4. Метричні показники споруд з поселення Війтівка, за даними 

геомагнітної зйомки. 

№ довжина ширина площа 

1.  ? ? ? 

2.  ? 4,6 ? 

3.  ? 5,1 ? 

4.  9,2 3,7 34,04 

5.  8,9 4,4 39,16 

6.  10 4 40 

7.  9,4 4,9 46,06 

8.  10,4 4,5 46,8 

9.  9,4 5 47 

10.  10,4 4,7 48,88 

11.  10 5 50 

12.  9,2 5,9 54,28 

13.  13,1 4,4 57,64 

14.  10,5 5,6 58,8 

15.  13,1 4,5 58,95 

16.  12,5 4,8 60 

17.  10,1 6,1 61,61 

18.  12,1 5,1 61,71 

19.  10,3 6 61,8 

20.  12,3 5,5 67,65 

21.  12,1 5,7 68,97 

22.  13,1 5,3 69,43 

23.  12,4 5,6 69,44 

24.  13,2 5,3 69,96 

25.  11,3 6,6 74,58 

26.  14,7 5,7 83,79 

27.  15,9 5,3 84,27 

28.  16,1 5,7 91,77 

29.  17,8 5,6 99,68 

30.  16,3 6,4 104,32 

31.  17,9 5,9 105,61 

32.  16,5 6,6 108,9 
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33.  17,4 6,7 116,58 

34.  16,6 7,1 117,86 

35.  22,3 6,4 142,72 

36.  25,5 7,1 181,05 

37.  22,9 8,3 190,07 

38.  35 7,2 252 

39.  36,2 7,7 278,74 

40.  39,2 8,6 337,12 

41.  58,8 11,5 676,2 
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Табл. 5. Палеоетноботанічні знахідки з поселення Чечельник.  

Визначення Г.О. Пашкевич. 

Вид 

Об’єкт аналізу 
Загальна 

кількість Обвуглена 

суміш зерен 

Біконічна 

широкогорла 

посудина 

Фрагменти 

кераміки 

Пшениця двозернянка 

Triticum dicoccon 
506 7  513 

Пшениця однозернянка 

Triticum monococcum L. 
29   29 

Пшениця м’яка 

Triticum aestivum s. L. 
2 1 1 4 

Ячмінь плівчастий 

Hordeum vulgare L. 
3 2  5 

Ячмінь голозерний 

Hordeum vulgare var. 

coeleste L. 

4   4 

Горох посівний 

Pisum sativum L. 
  2 2 

Просо звичайне 

Panicum miliaceum L. 
 2  2 

Віка ервілія 

Vicia ervilia (L.) Willd. 
 1  1 

Бур’яни 

Просо куряче 

Echinohloa crusgalli 

 
1  1 

Берізка польова 

Convolvulus arvensis L. 

 
1  1 
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Табл. 6. Типологічна класифікація крем’яних виробів 
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Табл.7. Типологічна класифікація кам’яних виробів 
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Табл. 8. Петрографічні визначення знарядь праці. 

Визначення к.г.н. В. І. Корінного. 

Лабораторний 

номер зразка 

Поселення Об’єкт, 

рік 

досліджень 

Знаряддя Порода 

3 Стіна 1/4 ПМ, 2015 Розтиральник Граніт вивітрений 

8 Тростянчик Яма 1, 2015 Розтиральник Граніт частково 

вивітрений 

9 Тростянчик Яма 1, 2015 Розтиральник Граніт частково 

вивітрений 

10 Тростянчик ПМ, 2015 Зернотерка Брекчія тектонічна. 

Грубо перетерті 

тектонікою шматки і 

зерна граніту, які 

повторно зазнали 

цементації 

11 Тростянчик ПМ, 2015 Зернотерка Граніт-апліт. 

Дрібнозерниста 

гранітного складу 

порода 

12 Тростянчик ПМ, 2015 Зернотерка Граніт 

13 Тростянчик ПМ, 2015 Зернотерка Граніт 

14 Тростянчик ПМ, 2015 Зернотерка Граніт-апліт. М'ясо-

червоного кольору 

надає мінерал 

мікроклін (група 

польових шпатів) 

15 Тростянчик ПМ, 2015 Зернотерка Сланець 

кристалічний 

(кристалосланець) 

16 Стіна 1/4 ПМ, 2015 Зернотерка Скарн 

волластонітовий. 

Метаморфічна 

порода 

кристалічного 

фундаменту 

17 Білий Камінь ПМ, 2014 Мотика Сланець 

кристалічний 

18 Чечельник ПМ, 

площадка 

42а, 1985 

Наковальня Галька алевролітова 

19 Чечельник ПМ, 1984 Наковальня + 

розтиральник/точило 

Галька алевролітова 

21 Гетьманівка І ПМ, 2014 Зернотерка Кальцифір 

доломітовий 

22 Гетьманівка І ПМ, 2014 Зернотерка Граніт 

дрібнозернистий 

23 Гетьманівка І ПМ, 2014 Зернотерка Кварц з вивітреними 

включеннями 

польового шпату та 
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примазками 

гематиту (червоний), 

присутні шматочки 

графіту та дрібні 

кристали піриту 

24 Чечельник ПМ, 

Площадка 9, 

1986 

Сокира Сланець 

кристалічний 

26 Тростянчик Яма 3, 2015 Розтиральник Гнейс вивітрений 

27 Ольгопіль ПМ, 2015 Зернотерка Граніт 

28 Білий Камінь ПМ, 2015 Зернотерка Пісковик 

дрібнозернистий на 

кременистому 

(опаловому) цементі. 

Чорний прожилок – 

аргіліт 

29 Тростянчик Яма 1, 2015 Зернотерка Граніт 

каолінізований 

30 Тростянчик Яма 1, 2015 Розтиральник Чарнокіт вивітрений 

31 Тростянчик Яма 2, 2015 Розтиральник Граніт сильно 

вивітрений, 

каолінізований 

32 Тростянчик Яма 2, 2015 Зернотерка Граніт 

33 Стратіївка ПМ, 2015 Зернотерка Пісковик кварцовий 

34 Ольгопіль ПМ, 2015 Округлий 

розтиральник 

Пісковик кварцовий 

35 Ольгопіль ПМ, 2015 Округлий 

розтиральник 

Граніт 

дрібнозернистий 

вивітрений з 

каолінізованими 

дрібними 

прожилками 
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Табл. 9. Типологічна класифікація керамічних знарядь праці та прикрас. 

 

 

Група тип 

Пам’ятка 

Загальна 

кількість 

(екз.) 
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к
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к
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к
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ер
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 С

ад
 І

І 

(е
к
з.

) 

С
ті
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а 

4
 (

1
9
5
8

-5
9
) 

(е
к
з.

) 

О
л
ек

са
н

д
р
ів

к
а-

К
р
у
тя

н
сь

к
а 

І 

(е
к
з.

) 

Х
р
у
ст

о
в
ая

 2
 

(е
к
з.

) 

Відтяжки 

овальні 
4 23  ? 7  

 
34 

пірамідальні 
      ? ? 

дископодібні 
  1     1 

Прясла   1   10 + ? 1  12+? 

Намистини  2       2 

Загальна 

кількість 

(екз.) 

 

6 24 1 ? 17 + ? 1 
 

49 + ? 
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Табл. 10. Типологічна класифікація виробів з кістки та мушель Unio. 

 

 

Група 

Пам’ятка 

Загальна 

кількість 

(екз.) 

Ч
еч

ел
ь
н

и
к
 

(е
к
з.

) 

Ч
ер

к
ас

ів
 С

ад
 І

І 

(е
к
з.

) 

С
ті

н
а 

4
 

(1
9
5
9
) 

(е
к
з.

) 

Т
р
о
ст

я
н

ч
и

к
 

(е
к
з.

) 

Н
ем

и
р
ів

сь
к
е 

(е
к
з.

) 

Мотики 2  1   3 

Проколки 4 ? 5  1 10 

Підвіски/намистини 2   1  2 

Орнаментир з мушель Unio    3  3 

Орнаментир з ікла    1  1 

Загальна кількість 

(екз.) 
8 ? 6 4 1 19+? 
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Табл. 11. Спектральний аналіз металевих предметів із ями №3  

поселення Тростянчик. Визначення к.і.н. Т.Ю. Гошко. 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
и

й
 

н
о
м

ер
 з

р
а
зк

а
 

Виріб Об'єкт 

Вміст елементів у вагових % 

Sn Zn Ag Fe Cu Cl Mg Br 

1307 Намистина 

Яма 3, 

квадрат В, 

Шар 3 

0,101 - 0,044 0,098 98,96 0,801 - - 

1308 
Шило 

(фрагмент) 

Яма 3, 

квадрат А, 

Шар 5 

0,23 1,138 - 0,203 95,63 1,858 0,764 0,175 

1309 Шило 

Яма 3, 

квадрат А, 

Шар 5 

0,14 0,722 0,047 0,12 97,98 0,989 - - 

 

 

 



335 

Табл. 12. Метричні показники, ступінь збереженості та вага масивних глиняних 

виробів зрізано-пірамідальної форми  

із ями №1 поселення Тростянчик. 

№ 
Ступінь 

збереженості 

Розміри 
Вага 

(кг) 
Довжина 

(см) 

Ширина (см) Висота 

(см) основи вершини 

1 фрагмент (~25%) ? 14 7,8 18,7 2,8 

2 цілий 34,5 15,5 9 18,5 7,5 

3 цілий 36,7 18,3 8,7 15,8 6,9 

4 фрагмент (~90%) 34 16 8,8 14,5 5,1 

5 цілий (склеєний) 38,6 20,5 7,5 14,8 7,2 

6 фрагмент (~35%) ? 13 6,8 14 2,6 

7 фрагмент (~20%) ? 14,5 ? ? 1,9 

8 фрагмент (~40%) ? 17,5 7,5 13,4 3 

9 фрагмент (~90%) 36 19,5 8,5 14,5 7,1 

10 фрагмент (~40%) ? 21,3 6 15,5 3,3 

11 фрагмент (~70%) ? 15 7 15,5 4,6 

12 цілий (склеєний) 38,7 19,3 6,8 13,2 7 

13 фрагмент (~65%) 32 18 7,5 14 4,2 

14 фрагмент (~80%) ? 16,3 8 16 5,5 

15 фрагмент (~20%) ? ? ? 14,3 1,9 

16 фрагмент (~15%) ? ? ? ? 1,3 
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Табл. 13. Керамічний комплекс поселення Тростянчик, яма 1 (2015 р.): розподіл 

за групами та типами глини. 
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Табл. 14. Керамічний комплекс поселення Тростянчик, яма 1 (2015 р.): розподіл 

за морфологією та орнаментикою. 
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Табл. 15. Керамічний комплекс поселення Тростянчик, яма 3 (2015 р.): розподіл 

за групами та типами глини. 
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Табл. 16. Керамічний комплекс поселення Тростянчик, яма 3 (2015 р.): розподіл 

за морфологією та орнаментикою. 
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Табл. 17. Керамічний комплекс поселення Тростянчик, підйомний матеріал 

(2015 р.): розподіл за групами та типами глини. 
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Табл. 18. Керамічний комплекс поселення Тростянчик, підйомний матеріал (2015 р.): 

розподіл за морфологією та орнаментикою. 
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Табл. 19. Керамічний комплекс поселення Станіславка (житло 1, яма 1, 

підйомний матеріал): розподіл за групами та типами глини. 
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Табл. 20. Керамічний комплекс поселення Станіславка (житло 1, яма 1, 

підйомний матеріал): розподіл за морфологією та орнаментикою. 
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Табл. 21. Керамічний комплекс поселення Немирівське (житла 1 та 2, 

культурний шар, підйомний матеріал): розподіл за групами та типами глини. 
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Табл. 22. Керамічний комплекс поселення Немирівське (житла 1 та 2, 

культурний шар, підйомний матеріал): розподіл за морфологією та 

орнаментикою. 

 



346 

Табл. 23. Керамічний комплекс поселення Стіна 1/4 (розкопи 1, 2 та 3 1958 р., 

зачистка на дорозі 1959 р.)
11

: розподіл за групами. 

 

                                                           
11

 За Колекційним описом №392 НФ ІА НАНУ. 
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Табл. 24. Керамічний комплекс поселення Стіна 1/4 (розкопи 1, 2 та 3 1958 р., 

зачистка на дорозі 1959 р.)
12

: розподіл за морфологією та орнаментикою. 

                                                           
12

 За Колекційним описом №392 НФ ІА НАНУ. 
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Табл. 25. Керамічний комплекс поселення Чечельник (підйомний матеріал 

1978-1988 рр.): розподіл за групами та типами глини. 
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Табл. 26. Керамічний комплекс поселення Чечельник (підйомний матеріал 

1978-1988 рр.): розподіл за морфологією та орнаментикою. 
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Табл. 27. Керамічний комплекс поселення Буша (розкоп 2, 2007 та 2009 рр.; 

розкоп 4, 2008 р.): розподіл за групами та типами глини. 
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Табл. 28. Керамічний комплекс поселення Буша (розкоп 2, 2007 та 2009 рр.; 

розкоп 4, 2008 р.): розподіл за морфологією та орнаментикою. 
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Табл. 29. Керамічний комплекс поселення Кринички
13

: розподіл за групами та 

типами глини. 

 

                                                           
13

 За Старкова 2012. 
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Табл. 30. Керамічний комплекс поселення Кринички
14

: розподіл за 

морфологією та орнаментикою. 

                                                           
14

 За Старкова 2012. 
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Табл. 31. Розподіл імпортів та наслідувань з Майданецького по досліджених 

об’єктах (літера «і» - імпорт, а «н» - наслідування). 
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Табл. 32. Кількість імпортів та наслідувань знайдених при дослідженнях різних 

об’єктів в Майданецькому 2014 р. 

 Керівники досліджень М. Ю. Відейко та Й. Мюллер.  

(Значення цифр у колонці 4: 1. глиняне тісто; 2. спосіб обробки поверхні; 3. орнаментальна 

схема; 4. форма) 

 

Об’єкт Форма Кількість 

фрагментів 

Поєднання 

відмінних 

ознак  (див. 

підрозділ 

5.2.3) 

наслідування  

92 біконічна посудина 44 3-4 

80 біконічна посудина 1 3-? 

імпорти  

 

 

 

 

 

92 

 

кубок 10 1-2-3-4 

кубок 1 1-2-?-4 

кубок 3 1-?-?-4 

кубок  1 1-?-?-4 

конічна миска 1 1-?-?-? 

конічна миска 1 1-?-?-? 

біконічна посудина 1 1-?-?-? 

конічна миска 1 1-?-?-? 

біконічна посудина 10 1-?-?-4 

біконічна посудина 1 1-?-?-? 

конічна миска 1 1-?-?-? 

не визначено 8 1-?-?-? 

 

91 

біконічна посудина 7 1-2-3-4 

біконічна посудина 2 1-2-3-4 

не визначено 1 1-?-?-? 

 

80 

 

  

кубок 1 1-2-3-4 

відкритого типу 

посудина 

1 1-2-?-4 

не визначено 1 1-?-?-? 
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Табл. 33. Радіовуглецеві дати з поселення Тростянчик, ями 1, 2 та 3, 2015 р. 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
и

й
 

н
о
м

ер
 

1
4
C

 в
ік

 (
B

P
) 

в
ід

х
и

л
ен

н
я

 

м
а
т
ер

іа
л

 

т
а
к

со
н

 

О
б
’є

к
т
, 
р

ік
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
, 

г
л

и
б
и

н
а
 

К
а
л

іб
р

о
в

а
н

і 

д
а
т
и

 (
6
8
,2

 %
) 

К
а
л

іб
р

о
в

а
н
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д
а
т
и

 (
9
5
,4

 %
) 

Poz-

87488 
5145 35 

кістк

а 
red dear 

Яма 1, 

2015,  

-0,82 m 

3991BC (55.8%) 

3942BC; 3856BC ( 

5.7%) 3844BC; 

3836BC ( 6.7%) 

3821BC 

4041BC ( 7.7%) 

4013BC; 4003BC 

(62.8%) 3927BC; 

3877BC (24.9%) 

3805BC 

Poz-

87489 
5120 35 

кістк

а 
red dear 

Яма 1, 

2015,  

-0,4–0,6 

m 

3972BC (32.5%) 

3937BC; 3862BC 

(35.7%) 3812BC 

3986BC (47.5%) 

3895BC; 3881BC 

(47.9%) 3800BC 

Poz-

87490 
5170 35 

кістк

а 
red dear 

Яма 1, 

2015,  

-1,2–1,25 

m 

4037BC (14.6%) 

4021BC; 3995BC 

(53.6%) 3957BC 

4046BC (91.6%) 

3941BC; 3856BC 

(3.8%) 3819BC 

Poz-

87492 
5120 35 

кістк

а 
horse 

Яма 2, 

2015,  

-0,2 m 

3972BC (32.5%) 

3937BC; 3862BC 

(35.7%) 3812BC 

3986BC (47.5%) 

3895BC; 3881BC 

(47.9%) 3800BC 

Poz-

87493 
5120 35 

кістк

а 

sheep/ 

goat 

Яма 2, 

2015,  

-0,4–0,6 

m 

3972BC (32.5%) 

3937BC; 3862BC 

(35.7%) 3812BC 

3986BC (47.5%) 

3895BC; 3881BC 

(47.9%) 3800BC 

Poz-

87494 
5040 35 

кістк

а 
pig 

Яма 3, 

2015,  

-0,8–0,92 

m 

3941BC (49.7%) 

3857BC; 3818BC 

(18.5%) 3783BC 

3953BC (92.4%) 

3761BC; 3739BC 

(1.2%) 3731BC; 

3725BC ( 1.8%) 

3715BC 

Poz-

87495 
5110 35 

кістк

а 
pig 

Яма 3, 

2015,  

-0,6–0,8 

m 

3966BC (24.5%) 

3937BC; 3872BC 

(43.7%) 3811BC 

3976BC (42.2%) 

3894BC; 3881BC 

(53.2%) 3799BC 

Poz-

87496 
5155 35 

кістк

а 

sheep/ 

goat 

Яма 2, 

2015,  

-1,6–1,66 

m 

4036BC ( 8.5%) 

4022BC; 3995BC 

(59.7%) 3946BC 

3895BC ( 7.3%) 

3881BC; 3800BC 

(60.9%) 3710BC 
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Табл. 34. Радіовуглецеві дати з поселення Війтівка, яма 1, 2015 р. 
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 (
9

5
,4

 %
) 

Poz-

87497 
5000 35 9 1 кістка 

big 

mammal 

3895BC ( 7.3%) 

3881BC; 3800BC 

(60.9%) 3710BC 

3943BC (26.7%) 

3857BC; 3840BC ( 

0.3%) 3836BC; 3822BC 

(68.4%) 3697BC 

Poz-

87498 
5015 35 8 1 кістка cattle 

3929BC (28.8%) 

3877BC; 3805BC 

(27.9%) 3761BC; 

3742BC (11.6%) 

3715BC 

3943BC (38.9%) 

3855BC; 3846BC ( 

2.5%) 3831BC; 3824BC 

(54.0%) 3707BC 

Poz-

87501 
4935 35 8 1 кістка 

wild 

boar 

3761BC (13.5%) 

3741BC; 3731BC ( 

3.3%) 3726BC; 3715BC 

(51.4%) 3657BC 

3781BC (95.4%) 

3650BC 

Poz-

87502 
4930 35 7 1 кістка cattle 

3759BC (10.0%) 

3743BC; 3714BC 

(58.2%) 3655BC 

3778BC (95.4%) 

3648BC 

Poz-

87503 
4940 35 7 1 кістка cattle 

3761BC (15.9%) 

3741BC; 3731BC ( 

4.0%) 3726BC; 3715BC 

(48.3%) 3661BC 

3786BC (95.4%) 

3651BC 

Poz-

87504 
4850 40 6 1 кістка cattle 

3695BC (11.2%) 

3678BC; 3669BC 

(45.1%) 3633BC; 

3556BC (11.9%) 

3539BC 

3709BC (69.3%) 

3627BC; 3593BC 

(26.1%) 3527BC 

 

 

 

Табл. 35. Відносна хронологія поселень етапів ВІІ–СІ. 
 

Буго-Дніпровське
межиріччя

Середнє Подніпров я, ’
Лівобережне Побужжя

Буго-Дністровське
межиріччя

Середнє Побужжя
Подністров я,’

Попруття

CI

BII

Попудня

Доброводи

Майданецьке/Тальянки
Томашівка

Глибочок

Небелівка

Володимирівка

Федорівка

Кринички

Гетьманівка І

Черкасів Сад ІІ

Кирилівка

Чечельник/Стіна  1,4
Білий Камінь

Немирівське

Тростянчик/БушаВорошилівка

Раковець

Валява

Канів-Новоселиця І

Переможинці

Пекарі ІІ

Мерешовка-Четецує ІІІ

Варварівка ХV

Селище

Немирів-Вали

Городище 2

Торків

Перегонівка
Кудринці

Ходаки

Петрени

Ялтушків 1

Старі Бадражі

 
 

 


