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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АДУ – Археологічні дослідження в Україні. 

АО – Археологические открытия. 

АП – Археологічні пам’ятки. 

Архів ТОКІОПІК – Архів Тернопільської обласної комунальної інспекції 

охорони пам’яток історії та культури. 

ДІМ – Державний історичний музей. 

ЗНТШ – Записки Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка. 

ІІМК АН СРСР – Інститут історії матеріальної культури АН СРСР. 

ИИ МК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук. 

КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 

К-ППІ – Кам’янець-Подільський педагогічний інститут. 

ЛІМ – Львівський історичний музей. 

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. 

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України. 

МДАПВ – Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 

НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології Національної 

академії наук України. 

ПАН – Польська академія наук. 

ПІКК – Подільська історико-краєзнавча конференція. 

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. 

СА – Советская археология. 

MAK – Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

WA – Wiadomości Archeologiczne. 

ZOW – Z otchłani weków. 

ZWAK – Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. 

UMCS – Uniwersitet Marii Curie-Skladowskiej. 
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ВСТУП 
 
 
 

 
Актуальність теми. 

 
Західне Поділля – це історико-географічна область, яка відігравала 

значну роль в історії України. Вона в різні періоди виступала складовою 

Теребовлянського, Галицького та Галицько-Волинського князівств. 

Свідченням значення цієї території в політичному та економічному житті 

держави Київська Русь є численні відомості в літописних джерелах. У 

літописах є неодноразові згадки про міста Західного Поділля, такі як 

Теребовль, Микулин, Збараж (Збираж), Моклеків, Биковен, Вигошів та 

Бакота. Разом із тим, велика кількість назв існуючих зараз городищ та 

поселень нам невідомі, проте саме ці пам’ятки характеризують заселення 

території, господарство та побут жителів.  

Територія Західного Поділля довгий час перебувала у складі різних 

держав – Польщі, Австро-Угорщини, Росії, через що інформація про 

пам’ятки давньоруського періоду, які фіксувалися першими дослідниками в 

другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст., була розпорошена по різних 

джерелах. Дослідження археологів другої половини ХХ ст. носили переважно 

розвідковий характер і були направлені на певні пам’ятки та культури, в 

результаті чого вивчення давньоруських пам’яток носило фрагментарний 

характер. Фіксація їх у цей період на картах була недосконалою через 

відсутність у вільному обігу карт великого масштабу. Ці причини обумовили 

необхідність повторної локалізації об’єктів для складання загальної 

археологічної карти давньоруських пам’яток Х–ХІІІ ст. регіону.  

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вивчення 

регіональних особливостей історії Давньоруської держави на прикладі 

Західного Поділля, що передбачає висвітлення проблем розвитку 

матеріальної культури, встановлення хронології та періодизації; визначення 
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рівня економічного розвитку населення та його зв’язків з іншими 

територіями Давньоруської держави і сусідніх країн, духовної культури 

тощо. Окремого вирішення потребує локалізація літописних міст 

досліджуваного регіону, а також складання археологічної карти пам’яток 

давньоруської культури на території Західного Поділля.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи є складовою частиною планової теми відділу 

давньоруської та середньовічної археології Інститут археології НАН України 

«Матеріальна основа давньоруської цивілізації (історико-археологічна 

карта)» (державний реєстраційний № 0112U001423). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є упорядкування та 

узагальнення матеріалів давньоруських пам’яток другої половини Х – першої 

половини ХІІІ ст. Західного Поділля, які накопичилися з другої половини 

ХІХ ст. по теперішній час, визначення характерних рис матеріальної 

культури давньоруського часу регіону. 

Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: 

- аналіз вивчення давньоруських пам’яток Західного Поділля за період 

ХІХ–ХХ ст.; 

- введення до наукового обігу нових джерел і систематизація вже відомих у 

науці матеріалів, які висвітлюють розвиток Західного Поділля у 

давньоруський період; 

- характеристика основних категорій пам’яток другої половини Х – першої 

половини ХІІІ ст., їх розташування, розвитку забудови поселень, 

житлобудування; 

- локалізація літописних міст Західного Поділля; 

- типологія та датування керамічних комплексів; 

- характеристика поховальних пам’яток. 

Предмет дослідження – давньоруська культура Західного Поділля 

другої половини Х – першої половини ХІІІ ст. 
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Об’єкт дослідження – давньоруські пам’ятки Західного Поділля, 

наукова інформація про пам’ятки та об’єкти на пам’ятках археології, окремі 

предмети матеріальної культури. 

Географічні межі роботи. Північно-східним кордоном Західного 

Поділля є Товтровий кряж, що бере свій початок від с. Підкамінь Львівської 

області, проходить через Зборівський, Збаразький, частково Підволочиський 

та Гусятинський райони Тернопільської області, переходить через р. Збруч на 

територію Хмельницької області, тягнеться через Чемеровецький та 

Кам’янець-Подільський райони до межиріччя Дністра та Пруту. Західні 

кордони нечіткі і можуть проходити приблизно по верхів’ям правих допливів 

р. Стрипи. Південною межею є долина Дністра. 

Хронологічні рамки обмежуються другою половиною Х – першою 

половиною ХІІІ ст., часом існування Теребовлянського, Галицького та 

Галицько-Волинського князівств, до складу яких входила окреслена 

територія. 

Методи дослідження. В процесі роботи використовувались 

загальнонаукові та конкретно-історичні методи: аналізу і синтезу (для 

вивчення джерел і наукової літератури), порівняльно-історичний, 

статистичний для аналізу динаміки виникнення та розвитку поселень та 

городищ, виведення закономірностей розвитку керамічного комплексу в різні 

періоди, в житловому будівництві, для датування пам’яток. 

Наукова новизна та практична значимість дисертаційного 

дослідження визначається насамперед тим, що воно є першою 

узагальнюючою роботою з історії Західного Поділля давньоруського часу. 

Розроблено типологію кераміки, визначено її хронологію та періоди 

побутування, простежено динаміку розвитку кераміки від ранньогончарних 

форм общинного ремесла до розвинутого товарного виробництва. 

Розроблено комплексну характеристику городищ та поселень, поховальних 

пам’яток, локалізовано літописні міста, інші безіменні городища, поселення 

та могильники, відкриті у попередній час (204 пам’ятки). Інформацію про 
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археологічні пам’ятки давньоруського часу систематизовано у вигляді 

каталогу (624 пам’ятки), таблиць та археологічної карти. До наукового обігу 

введено нові джерела, виявлено нові об’єкти археологічної культурної 

спадщини на території регіону (249 пам’яток, із них 76 пам’яток виявлено 

автором).  

Джерельну базу дослідження складають опубліковані та 

неопубліковані матеріали, які зберігаються в науковому архіві Інституту 

археології НАН України, Тернопільському та Борщівському обласних 

краєзнавчих музеях, Теребовлянськогому та Заліщицькому районних 

краєзнавчих музеях, Національному заповіднику «Замки Тернопілля», 

Тернопільській обласній інспекції охорони пам’яток історії та культури, 

Дочірньому підприємстві «Подільська археологія» державного підприємства 

«Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» 

Інституту археології НАН України; авторські матеріали археологічних 

розвідок та розкопок; опубліковані джерела – літописи, археологічні карти і 

каталоги пам’яток. Загалом опрацьована зібрана автором інформація про 624 

давньоруські пам’ятки, серед яких 60 городищ, 489 поселень, 69 могильників 

та 6 скельних сакральних пам’яток. 

Практичне та теоретичне значення роботи. Результати роботи 

можуть бути використані для узагальнюючих праць щодо характеристики 

матеріальної культури Київської Русі, при написанні наукових робіт з 

археології та історії України, курсів лекцій, підручників з історії 

досліджуваного регіону, для складання загальної карти давньоруських 

пам’яток України з подальшим виділенням територій пам’яток із земель 

загального користування та віднесенням їх до земель історико-культурного 

призначення. Робота може бути використана для підготовки облікової 

документації (облікові картки та паспорти, історичні довідки) з метою 

подальшого внесення пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України, а також потрібна для удосконалення роботи пам’яткоохоронних 

установ області.  
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Особистий внесок здобувача полягає у систематизації вже відомих у 

науці матеріалів, які висвітлюють розвиток Західного Поділля у 

давньоруський період, уточнення їх датування та локалізація, введенні до 

наукового обігу нових джерел за результатами власних досліджень, 

характеристика основних категорій пам’яток другої половини Х – першої 

половини ХІІІ ст., їх розташування, розвитку забудови поселень, житло 

будування, що висвітлено у наукових публікаціях.  

Апробація результатів дослідження здійснювалась на засіданнях 

відділу давньоруської та середньовічної археології ІА НАН України, у формі 

публікацій та доповідей на наукових конференціях різного рівня протягом 

1985–2014 рр. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені у 

35 публікаціях, 7 з яких опубліковані у наукових фахових виданнях, 3 у – 

зарубіжних фахових та наукометричних виданнях. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (345 позицій), 

додатків: каталогу пам’яток, таблиць та ілюстрацій. Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження – 358 сторінок (основна частина – 169 сторінок).  
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РОЗДІЛ 1 

 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ 

ДАВНЬОРУСЬКИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ЗАХІДНОГО 

ПОДІЛЛЯ 

 

 

 

1.1. Початок наукових досліджень (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) 

 

Історію досліджень давньоруських археологічних пам’яток Західного 

Поділля можна умовно поділити на три основні періоди: 20-і роки ХІХ – 30-

і роки ХХ ст. (довоєнний період), 40-50-і – 80-і роки ХХ ст. 90-і роки ХХ ст. 

– початок ХХІ ст. Кожен з цих періодів пов'язаний з певними дослідниками, 

що зробили свій внесок у вивчення пам’яток. 

 Початком наукових досліджень археологічних пам’яток Західного 

Поділля була спроба збору і систематизації накопичених знань про давні 

могильники, городища, зібрані археологічні, історичні та етнографічні дані, 

окремі знахідки. Цей період припадає на першу половину ХІХ ст. Всі 

дослідження носили описовий характер і полягали в основному в 

загальному переліку рухомих і нерухомих пам’яток, що систематизувались 

за географічним принципом. Сюди також включалися топонімічні та 

фольклорні дані. Одним з перших подібних каталогів була праця 

М.Балінського та Т.Ліпінського, що побачила світ у 1844 р. про 

місцезнаходження та давню історію міст і містечок Західного Поділля, 

залишки давніх укріплень у Теребовлі, Завалові, Звенигороді [Balinski, 

Lipinski, 1844]. Такого ж описового плану праці виходили в кінці ХІХ ст. у 

різних повітах Тернопільського воєводства з фіксацією археологічних 

об’єктів, залишків оборонних споруд, курганних та грунтових могильників, 

випадкових знахідок з позначенням їх на картах [Salke, 1895; Bayger, 1899]. 
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Особливу зацікавленість викликали старожитності літописних міст 

Теребовлі, Микулинців тощо.  

  Перші польові розвідкові дослідження пов’язують з іменами 

І.Вагілевича, А.Шнайдера, А.Петрушевича. Для розвитку археології в 

Західному Поділлі важливими були розвідки А.Шнайдера, які він провів у 

1845, 1862-1864 рр. на півдні Тернопільщини з метою збору археологічного 

матеріалу та фіксації археологічних пам’яток. Результатом його праці став 

величезний архів з історії населених пунктів Галичини. У 1874 р. він 

налічував «18 шаф з 1537 течками» [Kirkor, 1877]. Суттєвим моментом у 

розвитку археологічної науки, що дав поштовх від простої фіксації рухомих 

об’єктів археології, стала випадкова знахідка кам’яного Збруцького ідола в 

р. Збруч між селами Городниця та Личківці Гусятинського повіту. Вона 

викликала численні дискусії, що спричинили активні пошуки місць, де він 

стояв [Булик, 2006, с. 301]. Крім цього, збільшенню кількості окремих 

археологічних знахідок сприяли масштабні земляні та будівельні роботи, 

пов’язані з діяльністю австрійської адміністрації по упорядкуванню 

території. 

  Остання чверть ХІХ ст. пов’язана з корінними змінами у вивченні 

пам’яток археології. Археологи стали об’єднуватись у наукові товариства. У 

1876 р. у Львові було створене Крайове археологічне товариство, у 1892 р. – 

Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ). Крім цього, тут активно 

працювали дослідники з Ставропігійського інституту, Львівського 

університету, Краківської археологічної школи. Першими практикуючими 

археологами, що почали застосовувати наукові засади дослідження 

археологічних пам’яток, були А.Шнайдер, К.Гадачек, О.Чоловський, 

В.Гребеняк, А.Кіркор, В.Деметрикевич, Г.Оссовський, І.Коперницький, 

В.Пшибиславський та інші. Результати їх досліджень фіксувалися у вигляді 

докладних описів, планів, малюнків та публікацій у наукових виданнях. 

Особливістю археологічної науки в цей час було дослідження переважно 

поховальних пам’яток незалежно від культури або роботи по локалізації 
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літописних міст. Давньоруські пам’ятки ще не були чітко виділені з маси 

інших. 

  Кінець ХІХ ст. ознаменувався накопиченням археологічного 

матеріалу. Дослідники не мали вузької спеціалізації і тому досліджували все 

з їхньої точки зору цікаве, особливо те, що руйнувалося. Переважно це були 

поховальні пам’ятки, однотипність яких давала можливість виділення 

окремих культур. З ім’ям знаного археолога А.Кіркора, який працював на 

теренах Західного Поділля як представник Віденської центральної комісії 

пошуків і збереження пам’яток старовини, пов’язані ґрунтовні стаціонарні 

розкопки та широкі розвідки у Борщівському, Бучацькому, Заліщицькому 

повітах (Середнє Придністров’я), Гусятинському, Теребовлянському, 

Тернопільському, Збаразькому повітах Тернопільського воєводства. 

Дослідник вивчав пам’ятки різних культур, серед яких досліджено 

давньоруські курганні та ґрунтові могильники в селах Верхняківці, 

Вовчківці, Дзвенигород, Жнибороди, Городок, Грицівці, Старий Збараж, 

Підгайчики, Семенів, Товстолуг (Застінка), Чернелів-Руський, а також 

городища в Городниці, Крутилові, поселення в Жабинцях, майже 20 

пам’яток княжого часу [Kirkor, 1877]. Детальний опис та замальовки 

досліджених поховань (майже як щоденникові записи) дозволили дослідити 

стратиграфію та поховальний обряд давньоруського населення 

Придністровської частини Західного Поділля, що були викладені в низці 

публікацій [Kirkor, 1878, s. 3-18; 1879, s. 12-45; 1883, s. 51-65; 1884, s. 48-60].  

  Розвідки А.Кіркора в районі Личковець, Городниці та Крутилова 

Гусятинського повіту (Медобори) були пов’язані перш за все із знайденим 

тут в річці Збруч кам’яним ідолом – «Святовидом». Вчений провів власні 

розвідки на предмет історії знаходження ідола, ліквідував ряд неточностей 

про авторство знахідки, провів неодноразові розвідки в урочищах Богит та 

Звенигород (Замчище), де були пізніше у 1984 р. локалізовані давньоруські 

городища–святилища. Ним було записано декілька  легенд про кам’яну 
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бабу, що стояла в урочищі Бабина долина (околиці с. Крутилів), де у 1985 р. 

було виявлено давньоруське поселення Х-ХІ ст.   

  Самовіддано вивчав археологічні пам’ятки Галичини член 

Антропологічної комісії Краківської академії археолог та геолог 

Г.Оссовський. Основна його увага була зосереджена на старожитностях 

Гусятинcького та Копичинецького повітів, де він і працював у кінці 80-х – 

90-х рр. XIX ст. та проводив охоронні розкопки грунтових могильників біля 

с. Увисла. У 1890 р. в околицях с. Більче-Золоте, уроч. Могилки, на лівому 

березі Серету він розкопав давньоруський грунтовий могильник з 

тілопокладенням (по О.Ратичу – Мишків [Ратич, 1957, с. 67]). Причому 

кістяки, що були орієнтовані головами на захід, лежали в прямокутних 

ямах, навкруги яких стояли розміщені колом кам’яні брили. В одному з 

поховань були знайдені бронзові скроневі кільця київського типу, золота 

кулька та кілька глиняних намистин [Сохацький, 1998, с. 75-77]. Серед 

інших поховальних пам’яток ХІІ-ХІІІ ст. ним були розкопані давньоруські 

поховання біля с. Увисла (1889 р., на 3-х могильниках) на Гусятинщині 

[Оssоwski, І890, s. 44] та біля с. Городок Заліщицького повіту.  

  Докладний опис пам’яток археології здійснив польський археолог 

Владислав Пшибиславський [Pszybyslawski, 1906]. Він упорядкував каталог 

пам’яток археології та окремих знахідок, відомих станом на початок ХХ 

століття, у Борщівському, Бучацькому, Чортківському, Гусятинському, 

Підгаєцькому, Скалатському, Теребовлянському та Заліщицькому повітах 

Тернопільського воєводства. Крім того, у 70-80-х рр.. ХІХ ст. він 

самостійно і разом з антропологом І.Коперницьким проводив дослідження 

давньоруського могильника у с. Жежава (Зелений Гай) Заліщицького повіту 

(1877 р., 1880 р., 1882 р.).  

  Перші наукові дослідження Хмельницької частини Західного Поділля 

почалися в останній чверті ХІХ ст. Вони були пов’язані з ім’ям 

В. Антоновича, що у 1883 р. розкопав 11 курганів біля с. Карачківці і датував 
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їх давньоруським часом. У 1889, 1891 - 1892 рр. ним же були проведені 

дослідження залишків Бакотського печерного монастиря, знахідки з якого 

дозволяють датувати печерний монастир ХІІ-ХІІІ ст. У кінці ХІХ ст. тут 

проводив дослідження Ю. Сіцінський. Він переважно складав плани відомих 

на той час городищ та систематизував дані про пам’ятки. Упорядкування 

знахідок старовини секретарем Подільського губернського комітету 

В.К.Гульдманом та їх видання у 1901 р. дало поштовх для зацікавленості 

пам’ятками Хмельниччини науковцями у наступних, переважно 

післявоєнних, роках. 

  На початку XX ст. ціла плеяда знаних у науковому світі археологів 

була зацікавлена у вивченні різночасових старожитностей Західного 

Поділля. Це В.Деметрикевич [Demetrykiewicz, 1900], К.Гадачек [Hadaczek, 

1900], О.Чоловський [Czolowski, Janusz, 1926], Б.Януш [Janusz, 1918]. 

  Володимир Деметрикевич основну увагу зосереджував на дослідженні 

трипільської пам’ятки в печері Вертеба (1898-1904, 1907 рр.), але в той же 

час ним досліджувалися давньоруські могильники в с. Бедриківці 

Заліщицького повіту, у Семенові Теребовлянського повіту та окреме 

одночасове поховання у Теребовлі.  

  Професору кафедри класичної археології та праісторії Львівського  

університету Карлу Гадачеку належить цілий ряд відкритих поселень, 

поховань та їх дослідження. Загалом треба відзначити, що К.Гадачеку 

належать описи понад 200 різночасових археологічних пам’яток [Берест, 

1998, с.78-79]. Поміж пам’яток більш ранніх культур виділяються 

дослідження у 1909 та у 1912 роках на півдні Тернопільщини давньоруських 

могильників Палашівка, Михалків, Зелений Гай І.  

  Цікавою і неоднозначною є постать талановитого розвідника нових 

археологічних пам’яток, упорядника археологічних каталогів Б.Януша. 

Тісна співпраця з О.Чоловський та Подільським музеєм у Тернополі 

сприяла написанню книжки «Минуле і пам’ятки Тернопільського 

воєводства» (Тернопіль, 1926), що була першою археологічною 
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публікацією наявних у тодішній Польщі матеріалів з Поділля, 

опрацьованих окремо. 

  Перша половина XX ст. характеризується широким розмахом 

археологічних розвідок та розкопок. Це було пов’язано насамперед з 

діяльністю Наукового Товариства ім. Шевченка та Львівського 

університету. Разом з пам’ятками раніших культур (палеоліту, енеоліту, 

ранньозалізного часу, черняхівської культури) фіксуються давньоруські 

пам’ятки - поселення, городища і могильники. Так Юрій Полянський, 

вчитель географії та історії Академічної гімназії у Львові, що з 1920 р. 

працює у музеї НТШ, де займається впорядкуванням колекцій, 

систематизацією фондів, створенням виставок та експозицій, під час 

розвідок у 1927 р. відкрив давньоруські поселення біля с. Ланівці 

Борщівського та с. Голігради, Зозулинці, Лисичники Заліщицького повітів 

[Полянський, 1928, с. 5-28]. В своїх записках він також відзначив 

давньоруські скарби з Вербівця (Бережанський район) та Межиріччя на 

Волині [Черниш, 1998, с.14-16]. 

  Активно і поглиблено займався вивченням пам’яток Верхнього 

Подністров’я професор Ягеллонського університету Т.Сулімірський 

[Sulimirski, 1936, s. 71-90]. Як і його попередники, Т.Сулімирський займався 

переважно вивченням могильників. Дослідники зазначають, що в 30-х роках 

ХХ ст. він дослідив понад 80 курганів різних історичних епох [Чопек, 2006, 

с. 98]. Ним були досліджені давньоруські могильники біля с. Добровляни 

Заліщицького повіту, у Грицівцях (Кретівцях) на Збаражчині. Цікавий 

могильник з підплитовими давньоруськими похованнями був досліджений в 

с. Велика Плавуча Козівського району. У 1934 р. ним же були проведені 

дослідження єдиного в Західному Поділлі ґрунтового могильника, що 

знаходився в печері Вітрова біля с. Королівка Борщівського району 

[Сохацький, 2008, с. 156]. 

  Свій внесок у наукове дослідження давньоруських пам'яток 

Західного Поділля зробили польські археологи Я.Брик та Ю.Костжевський, 
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що досліджували ґрунтові могильники відповідно в Кудринцях на Збручі та 

біля с. Хом’яківка Чортківського району. 

  Цікаві короткі описи старожитностей, історії походження сіл, 

топонімічні назви полів та урочищ, історичні, економічні тощо відомості 

були зібрані та видані академіком І. Крип’якевичем по Зборову та 

Гримайлову та їх околицям [Крип’якевич, 1929; 1931].  

  Історичний період між двома світовими війнами дав археологічній 

науці ще одну постать - професора, дійсного члена НТШ, а у повоєнний 

період завідувача відділу археології Інституту суспільних наук (зараз 

Інституту українознавства ім. І.Крипякевича) АН України – 

М.Ю.Смішка. Він вивчав культури І половини І тис. н.е., але брав участь 

у локалізації давньоруських пам’яток, про що свідчать розвідки разом з 

К.Маєвським та І.Старчуком в Борщівському та Заліщицькому районах 

(на городищі Мушкатівка І у 1937 р.) та підплитовому могильнику 

Колодрібка І (1956 р.). Детально наукова діяльність М.Ю.Смішка 

висвітлена у польській [Stugba, Kokowski, 1992, s. 87-94] та українській 

[Цигилик, 1992, с. 3-5] історіографії.  

  Окремо слід зазначити наукові доробки знаного археолога, 

дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, професора Ярослава 

Пастернака. З середини 30-х рр. ХХ ст. він зосередив свою увагу на 

вивченні пам’яток слов’янської та княжої доби [Петегирич, Павлів, 

Филипчук, 1993, с. 7-9]. У розрізі вивчення літописних міст  він брав 

участь у дослідженнях польського краєзнавчого товариства в Теребовлі, 

яке у 1931 р. проводило розкопки на Замковій горі. Крім Я.Пастернака 

участь в них брав і краєзнавець, юрист за освітою, Л.Чачковський. 

Результатом цих досліджень стало формування двох протилежних думок 

щодо місцезнаходження літописної Теребовлі. Я.Пастернак стверджував, 

що давньоруський культурний шар на Замковій Горі відсутній, тому 

столиця Теребовлянського князівства знаходилась на городищі біля с. 

Семенів (Зеленче) Теребовлянського району, в місці злиття річок Серет і 
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Гнізна [Пастернак, 1961, с. 650-651]. Л.Чачковський за результатами 

своїх розвідок стверджував, що Теребовля часів князя Василька 

знаходилась на Замковій горі [Чачковський,1931]. Думка Я.Пастернака, 

авторитета в дослідженні пам’яток княжої доби щодо знаходження 

залишків княжої Теребовлі, була беззаперечною для науковців майже 50 

років. І лише у 1984 році дослідження Б.О.Тимощука поставили 

остаточну крапку в локалізації міста Василька Ростиславича і 

підтвердили гіпотезу Л.Чачковського [Тимощук, 1985, с. 57-59]. 

  Отже, підсумовуючи найдовший період археологічного вивчення 

давньоруського минулого Західного Поділля, що тривав майже 100 

років, можна відзнічити наступне:  

1. Археологічна наука пройшла шлях від «романтизму в археології», 

коли пам’ятки досліджувались з метою збільшення цікавих і коштовних 

речей для колекцій до наукової систематизації та фіксації археологічних 

пам’яток, виділення окремих культур, в тому числі і давньоруської 

культури або «культури княжої доби», спеціалізація науковців за 

окремиими напрямками, зацікавленість науковців у дослідженні та 

локалізації літописних міст. 

2. Дослідженнями та упорядкуванням давньоруських пам’яток 

займалися польські, російські та українські археологи А.Кіркор, 

В.Деметрикевич, А.Шнайдер, О.Чоловський, В.Гребеняк, Г.Оссовський, 

В. Антонович, В.Пшибиславський, І.Коперницький, К.Гадачек, Б.Януш, 

Ю.Полянський, Т.Сулімірський, Я.Брик, Ю.Костжевський, 

Ю.Сіцинський, І.Крип’якевич, М.Ю.Смішко, Я.Пастернак, завдяки яким 

були зафіксовані, досліджені та введені у науковий обіг матеріали з 72-х 

давньоруських пам’яток. Переважно ними вивчалися курганні та грунтові 

могильники (у 40 випадках), рідше - городища (24), дуже рідко - 

поселення та печери (8). 
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  1.2. Археологічні дослідження у 40-50-х – 80-х рр. ХХ ст. 

 

  У післявоєнний період вивченням археологічних пам’яток Західного 

Поділля займалися археологічні експедиції науковців зі Львова 

(М.Смішко, В.Канівець, І.Свєшніков, М.Пелещишин, В.Савич, О.Черниш, 

Л.Крушельницька, О.Ратич, Ю.Захарук, В.Кравець), Києва (В.Баран, 

О.Ганіна, М.Кучера, Л.Вакуленко, Т.Мовша, С.Пачкова, П.Горішній, 

Р.Юра, О.Приходнюк), Ленінграда (П.Раппопорт), Москви (М.Тиханова), 

Кам’янець-Подільського (І.Винокур,), а також науковці з Тернопільського 

краєзнавчого музею (Герета І.П., Ковальчук Т.М.). Вже у 30-40 рр. XX ст. 

сформувалася базова хронологія археологічних періодів. Науковці 

перейшли до поглибленого вивчення певних археологічних культур, 

виділили такі пам’ятки, як поселення (заселене місце без таких наземних 

ознак як вали і рови). У післявоєнний час зацікавленість науковців 

окремими культурами посилилась, були складені археологічні карти 

розміщення пам’яток, виділені їх основні ознаки, що проявляються в 

поховальних пам’ятках, забудові поселень та в будівництві укріплень 

городищ, залишках матеріальної культури – посуді, речових колекціях. Під 

час археологічних розвідок були зафіксовані пам’ятки різних культур, 

зібрані об’ємні колекції підйомного матеріалу, таким чином, 

накопичується матеріал для власних досліджень та для дослідників 

майбутнього. Вивченням археологічних культур почали займатись обласні 

наукові осередки, що формувалися переважно обласними краєзнавчими 

музеями та вищими навчальними закладами. Для Західного Поділля 

такими базовими науковими осередками були Львівська філія Інституту 

суспільних наук АН УРСР (відділ археології), Львівський історичний 

музей, Кам’янець-Подільський педуніверситет, Тернопільський обласний 

краєзнавчий музей. Науковці цих установ та Інституту археології АН 

УРСР розпочали новий етап в дослідженнях давньоруських пам’яток 

території, вони локалізовували старі пам’ятки «польського періоду» та 
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доповнювали археологічну карту області новими, в тому числі 

давньоруськими пам’ятками. 

  Так, археолог Львівського історичного музею І.К.Свешніков проводив 

дослідження у 1956 р. в Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, 

Заліщицькому, Теребовлянському, Чортківського районах. Біля с. Більче-

Золоте ним було обстежене давньоруське городище Х - ХІІІ ст. Городище 

цього часу досліджувалось і біля с. Семенів (Зеленче) Теребовлянського 

району. Там же були відкриті одночасові поселення та локалізовано 

ґрунтовий могильник з тілопокладенням. Ним же обстежене і продатоване 

городище біля с. Федорівка (сучасна назва Тудорів) Гусятинського району 

(ур. Городище) [Свєшніков, 1957, с. 1-13]. 

  Вчений секретар Львівського відділу Інституту археології АН УРСР (з 

1951 р. Львівського відділу Інституту суспільних наук АН УРСР) О.О.Ратич 

узагальнив власні дослідження (1949 р., обстеження городищ біля сіл 

Залісся, Коропець, Стінка) та доробки попередників у монографії 

«Древньоруські пам’ятки на території західних областей УРСР» [Ситник, 

2006, с. 126], де опублікував детальний опис давньоруських пам’яток, 

відомих на середину 50-х років, у тому числі й на території Західного 

Поділля. Місцезнаходження їх позначено на карті, надані малюнки 

найяскравіших знахідок, що характеризували давньоруську культуру 

[Ратич, 1957].   

  На початку 60-х років ХХ ст. з метою вивчення давньоруських 

городищ Заходу України провів масштабні розвідки на Західному Поділлі 

відомий ленінградський археолог П.О.Раппопорт. У 1963 р. ним був 

обстежений комплекс давньоруських пам’яток біля с. Зеленче (Семенів) та 

зафіксовано нове городище біля с. Городище Козівського району 

[Раппопорт, 1967]. Розвідки проводились на вже відомих городищах 

Тернопільської (Капустинці, Мушкатівка) та Хмельницької (Привороття, 

Гринчук, Бакота тощо) областей. Після обстеження городищ біля села 

Семенів (Зеленче) П.Раппопорт підтримав гіпотезу Я.Пастернака та 
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І.Свєшнікова про локалізацію давньої Теребовлі в межиріччі Серета і 

Гнізни.  

  Будівництво Могилів-Подільської ГЕС та створення Дністровського 

водосховища, внаслідок чого під затоплення трапила велика кількість 

археологічних пам’яток, активізувало їх дослідження в Середньому 

Придністров’ ї. У післявоєнний період тут працювали експедиції Інституту 

історії матеріальної культури АН СРСР, Інституту археології АН УРСР, 

Державного історичного музею УРСР, історичного факультету Кам’янець-

Подільського педінституту, Кам’янець-Подільського історичного музею-

заповіднику та інших. Дослідження проводили М. І. Артамонов, 

С. Е. Баженова, С. М. Бібіков, М. Ю. Брайчевський, Л. В. Вакуленко, 

І. С. Винокур, П. А. Горішній, М. П. Кучера, Т. Г. Мовша, М.О.Тиханова, 

С .П. Пачкова, Є. М. Пламеницька, О. М. Приходнюк, П. О. Раппопорт, 

М.Я.Рудинський, Б. О. Тимощук, Р.О.Юра та інші [Маярчак, 2006, с. 6-7 ]. 

Археологічні розкопки пам’яток великими площами, що попадали під 

затоплення, наукові звіти за результатами цих досліджень та матеріали, 

зосереджені у фондах Інституту археології НАН України, Кам’янець-

Подільському державному історичному музеї-заповіднику, склали значну 

джерельну базу для подальшого вивчення давньоруської культури. 

Результати цих робіт були упорядковані групою авторів – учасників 

експедицій у книгу «Довідник з археології України. Хмельницька, 

Чернівецька, Закарпатська області » (1984 р.).  

  70-80 рр. ХХ ст. були такі ж плодотворні, як і попередні з огляду на 

відкриття та дослідження нових пам’яток археології численними  

експедиціями з Києва, зі Львова, Москви та Тернополя. Науковці вивчали 

археологічні пам’ятки області з огляду власних наукових уподобань, але 

проводячи розвідки, вони обстежували вже відомі з літератури пам’ятки та 

відкривали нові, фіксуючи давньоруський шар. Так з розвідками 

О.П.Приходнюка пов’язано відкриття слов’янських та давньоруських 
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пам’яток в Середньому Подністров’ ї: Слобідка Мушкатівська І, ІІ, Білівці, 

Вільховець, Нижнє Кривче [Приходнюк, 1975].  

  У 70-х рр.. побувала у Середньому Подністров’ ї Дністровська 

археологічна експедиція Інституту археології АН України під керівництвом 

М.П.Кучери з метою обстеження городищ, що знаходились в зоні 

будівництва водосховища Могилів-Подільської ГЕС. Ним були обстежені 

городище та поселення біля с. Устя Борщівського району, (урочища Над 

Темником, Ясенівка, Підгороддя), зроблений короткий опис території 

пам’яток, план городища, характеристика культурного шару та знахідок 

[Кучера, 1983, с. 97, 98, рис. 2, 1, рис. 3, 1-6]. 

  Упродовж багатьох років на півдні Тернопільщини працювала 

археологічна експедиція Київського державного університету під 

керівництвом Ю.М.Малєєва [Манігда, 2010, с. 257] у співдружності з 

Заліщицьким краєзнавчим музеєм (В.І.Олійник) та ентузіастами-

краєзнавцями (О.С.Тур). Ними, починаючи з 1967 по 1998 рр., були відкриті 

та досліджені пам’ятки різних культур в селах Борщівського та 

Заліщицького районів, серед яких виділяються давньоруські: городище 

Синьків ІV, ґрунтові могильники Зозулинці ІІІ, Угриньківці V, печерні 

пам’ятки Лисичники ХV, Лисичники ХVІ, численні поселення в околицях 

населених місць Заліщики, Дуплиська, Блищанка, Кривче, Більче-Золоте, 

Пищатинці, Стрілківці, Лисичники, Дунів, Новосілка-Костюкова, 

Касперівці, Слобідка, Товсте, Шипівці тощо [Малєєв, 1973; Олійник, 1998; 

2010]. 

  В цей період також не стояв осторонь наукових пошуків об’єктів 

старовини Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Дослідник 

черняхівських пам’яток І.П. Ґерета проводив широкі розвідки на території 

області. Ним, крім пам’яток інших культур, були відкриті або додатково 

обстежені такі давньоруські об’єкти: городища біля сіл Стінка Бучацького 

(1975 р.), Залісся Монастириського (1968 р.), Капустиниці Чортківського 

(1975 р.) районів, курганний (Жнибороди, 1975 р.) та ґрунтові могильники в 
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околиці с. Мухавка Чортківського (1975 р.) району, в контексті вивчення 

Чернелево-Руського черняхівського могильника зафіксовані поховання 

давньоруської культури [Ґерета, 1974, с. 257-258; 1975, с. 55]. Ним були 

відкриті давньоруські поселення переважно в Тернопільському (Дичків І 

(1987 р.), Мишковичі ІІІ (1986 р.), Чистилів ІV (1966 р.) та Підволочиському 

районах (Нове Село ІІІ (1974 р.).  

  Таким чином, за період з кінця 1940-х – по кінець 1970-х років ХХ ст. 

(майже за 30 років) було відкрито 44 нові пам’ятки давньоруського часу на 

Тернопільщині.   

  80-і рр. ХХ ст. – період активних пошукових робіт археологічних 

експедицій Тернопільського краєзнавчого музею. В цей час навкруги 

музею акумулюються молоді наукові кадри, які інтенсивно та 

цілеспрямовано займалися науковим вивченням давніх пам’яток 

Тернопільщини. О.С.Ситник та М.Р.Левчук вивчали епоху палеоліту, 

М.П.Сохацький – трипільську культуру, В.І.Олійник – пам’ятки 

фракійського гальштату, І.П.Ґерета та Б.С.Строцень – поселення та 

могильники черняхівської культури, О.М.Гаврилюк та М.О.Ягодинська – 

пам’ятки давньоруської культури. Наукове зацікавлення зосереджувалося 

територіально на Західному Поділлі (О.С.Ситник, М.Р.Левчук, 

М.П.Сохацький, В.І.Олійник, І.П.Герета, Б.С.Строцень, М.О.Ягодинська) 

та Південно-Західній Волині (О.М.Гаврилюк). Під час археологічних 

розвідок дослідники поповнювали археологічну карту Тернопільщини 

давньоруськими пам’ятками. О.М.Гаврилюком проведені розвідкові 

дослідження на відомому раніше городищі та його поселеннях-супутниках 

біля с. Городище Зборівського району (відповідно ур. Бозок та Глиниська, 

Сервелиця), розвідки на городищах Мушкатівка І в Борщівському та Біла 

І-ІІІ Чортківського районів. О. Ситник у 1976 р. з метою локалізації 

обстежив пам’ятки, що були виявлені та вивчалися польськими 

дослідниками кінця ХІХ – початку ХХ ст. Це могильники Більче-Золоте 
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VІІ (Мишків), Бедриківці V, Верняки І, Городок І, Зелений Гай І, 

поселення Голігради І. Дослідником проведені розвідки в середній течії рік 

Серета та Гнізни, в результаті чого відкриті поселення Байківці І, ІІІ, 

Стегниківці ІІІ, Великий Глибочок VІІІ, Великий Глибочок ІХ 

Тернопільського, Верняки ІІ Збаразького, Долина ІІІ Теребовлянського 

районів. 

  Поштовхом для активізації пошукової роботи археологів в області 

була державна програма з написання «Зводу пам’яток історії та культури 

України. Тернопільська область», до якої долучилися науковці обласного 

краєзнавчого музею (О.Ситник, М.Левчук, І.Ґерета, Б.Строцень, 

М.Ягодинська) та співробітники відділу археології Львівської філії 

Інституту суспільних наук АН УРСР (В.Оприск, І.Михальчишин, 

М.Філіпчук, Л.Мацкевий, Д.Павлів, Р.Грибович). Головою проекту в 

Західній Україні був В.П.Савич. В результаті цієї роботи у 1987-1988 рр. 

виявлено 55 давньоруських пам’яток [Савич, 1988; Савич, 1989].  

  У 1988 р. в контексті досліджень Микулинецького замку 

В.О.Чорноусом проведені пошукові в смт. Микулинці Теребовлянського 

району [Чорноус, 1990, с. 101-102]. В результаті розвідкових робіт було 

виявлено, що замок кінця ХVІ ст. побудовано на території городища 

Микулина. 

  80-і рр.. ХХ ст. означені роботою на території області Прикарпатської 

археологічної експедиції Інституту археології АН СРСР, керівники якої 

І. П. Русанова та Б. О. Тимощук відкрили нову сторінку в дослідженні 

давньоруських пам’яток Тернопільщини. З цього часу давньоруські 

пам’ятки подільської частини Тернопільщини почали вивчатися на 

постійній основі. Постійно співпрацювала з науковцями Давньоруська 

археологічна експедиція краєзнавчого музею під керівництвом автора. Були 

перевірені і доповнені відомості Б. Януша та А. Кіркора, проведені детальні 

розвідки в місцях розташування городищ-святилищ в середній течії Збруча і 
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виявлено, крім вже відомих з кінця XIX ст. городищ біля с. Городниця, 

урочище Богіт (1984 р.) та Крутилова, уроч. Звенигород (Замчище, 1985-

1989 рр.) ще одне городище-святилище в уроч. Говда (с. Постолівка, 1987-

88 рр.). Поруч з городищами або недалеко від них, зафіксовані 13 селищ-

супутників та два могильники [Русанова, Тимощук, 1993]. М.О.Ягодинська 

активно приймала участь у вивченні комплексу пам’яток в середній течії 

Збруча (городище на горі Богит – Городниця ХV, Звенигородське городище, 

посад, поселення-супутники біля Крутилова в урочищах Звенигород, Бабина 

Долина, Біля 2-х джерел, Замчище, Хаща, Стадна І, Стадна ІІ). Одне з 

поселень біля с. Крутилів в уроч. Бабина долина автором досліджувалось 

протягом 1985-2000 рр. [Ягодинська, 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 

1992; 1999; 2000; 2002; 2003]. Прикарпатською археологічною експедицією 

були проведені дослідження в Теребовлі та Семенові (Зеленчому), 

обгрунтована локалізація столиці Теребовлянського князівства в м. 

Теребовлі на Замковій Горі. І. П. Русановою, Б. О. Тимощуком, постійними 

співучасниками Прикарпатської археологічної експедиції 

М. О. Ягодинською та І. О. Гавритухіним, а також Ю. М. Малєєвим 

обстежена середня течія Збруча та його допливів – річок Гнилої і Тайни, в 

результаті чого виявлено 25 нових пам’яток.  

 

1.3. Дослідження 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

 

  Археологічні дослідження Західного Поділля у 90-х рр. ХХ ст. – на 

початку ХХІ ст. відбувалися у нових історичних умовах. У 90-х рр. ХХ ст. 

базовими науковими установами регіону стали Тернопільський обласний 

краєзнавчий музей (археологи М.О.Ягодинська, Б.С.Строцень), історичний 

факультет Кам’янець-Подільського педагогічного університету ім. І.Огієнка, 

багаторічним керівником археологічної експедиції якого був І. С. Винокур. 

Він та його учні виявляли та досліджували давньоруські пам’ятки 
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Хмельниччини. Детальну характеристику діяльності співробітників 

педуніверситету подано в роботах І. С. Винокура [Довідник, 1984], 

А. Ф. Гуцала, В. І. Якубовського, І. Р. Михальчишина [Гуцал, Якубовський, 

Михальчишин, 2011] та С. Маярчака [Маярчак, 2006]. 

  1990-і р. – початок ХХІ ст. характеризуються переважно 

археологічними розвідками та систематизацією науковцями вже відомих 

пам’яток. Така ситуація пояснюється перш за все згортанням фінансування 

стаціонарних досліджень.  

  Продовжив справу А.Кіркора, Г.Осовського, В.Деметрикевича 

директор Борщівського краєзнавчого музею М.Сохацький. Крім досліджень 

в печері Вертеба (Більче-Золоте), на початку 90-х років він проводив 

фіксацію пам’яток у Борщівському районі. За результатами поверхневих 

обстежень ним добавлено до вже відомих давньоруських пам’яток –

поселень Верхняківці VІ, Вовківці І, Глибочок І, поселення біля сіл 

Пищатинці, Іване-Пусте, Устя [Сохацький, 1993]. 

 Б.Строцень працював переважно на території Збаразького та 

Тернопільського районів, ним відкрито давньоруські поселення в околицях 

сіл Зарубинці (1998 р.), Кобилля (1992 р.), Оприлівців (1996 р.), Старого 

Збаража (1987 р., хут. Мотилівка), Шимківців (1987 р.), Решнівки (1987 р.), 

Романового Села (1987 р.), Чернелова-Руського (1980 р.) та інших.  

 Продовжила дослідження М.Ягодинська в середній течії Збруча 

(Звенигородське городище, посад, поселення-супутники біля Крутилова в 

урочищах Звенигород, Бабина долина, Біля 2-х джерел, Замчище, Хаща, 

Стадна І) та літописної Теребовлі з околицями. Автором вивчалися 

літописні міста та їх околиці (пригороди) – Збараж (с. Старий Збараж, 

городища в уроч. Замкова гора та Бабина гора, поселення в урочищах 

Верняки І, Верняки ІІ, Мотилівка І), Теребовля (городище, уроч. Замкова 

Гора, поселення супутники та посад в уроч. Замкова Гора (городи), Замкова 

Гора (ліс), Черпало), поселення біля с. Курники, що під Тернополем, 
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Малащівці VII Зборівського району тощо [Ягодинська, 1990; 1991; 1992; 

1999; 2000; 2002; 2003;]. Протягом польових сезонів 1984–2002 рр. 

проводились стаціонарні археологічні дослідження на пам’ятках, в 

результаті чого досліджено 2300 кв. м та 50 різноманітних об’єктів, у тому 

числі й одну садибу, на поселенні Бабина Долина; 115 кв. м культурного 

шару з 6 об’єктами на городищі в уроч. Звенигород; на поселенні – 

супутнику городища в уроч. Замчище – 490 кв. м з 7 об’єктами та однією 

садибою; культурний шар та споруди на поселеннях в урочищах Біля 2-х 

джерел, Хаща, Стадна І загальною площею 50 кв. м; на городищі в урочищі 

Богит (Городниці ХV) вивчено 160 кв. м та 8 об’єктів; на дитинці 

літописного Збаража – 150 кв. м та 11 споруд; літописної Теребовлі з 

пригородами – 350 кв. м та 18 будівель. Всього за майже 20 років 

археологічних досліджень давньоруських пам’яток Західного Поділля 

автором досліджено понад 4000 кв. м давньої площі, 135 різноманітних 

будівель та споруд, опрацьовано і здано у фонди Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею та Національного заповідника «Замки Тернопілля» 

понад 1000 предметів основного фонду та опрацьовано більше 15000 

фрагментів кераміки. Крім того, автором у цей період було відкрито 40 

нових давньоруських пам’яток. 

  Кількість нововідкритих та досліджених великими площами пам’яток 

Західного Поділля значно збільшилася у порівнянні з попередніми 

періодами. Особливістю досліджень в останній чверті ХХ ст. була фіксація 

неукріплених поселень Київської Русі в лісах та на орних полях 

надзаплавних терас. В лісовій місцевості ця фіксація відбувалася за 

допомогою западин від жител, що було успішно апробовано на території 

Північної Буковини - Б.О.Тимощуком, І.П.Русановою, Л.П.Михайлиною 

[Михайлина, 2007. с. 49]. На розораних землях фіксація поселень проходила 

за допомогою виявлення підйомного матеріалу – фрагментів кераміки, 
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знарядь праці тощо. Таким чином, давньоруська археологічна карта 

поповнилася 109-ма новими пам’ятками, 40 з яких було відкрито автором.  

 Початок ХХІ ст. відкрив нову сторінку у вивченні археологічної 

давнини на теренах області. Основою для фіксації нових пам’яток стала 

охоронна археологія, яка базувалась на пам’яткоохоронному законодавстві 

– законах України «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону 

археологічної спадщини». З метою попередження руйнації відомих та 

захисту ще невідкритих об’єктів археології, профільною інституцією з 

охорони пам’яток археології Інститутом археології НАН України почали 

створюватись в областях охоронні археологічні служби, що обстежували 

земельні ділянки під час їх виділення для різних господарських потреб. 

Відкриття нових пам’яток і локалізація вже відомих у Тернопільській 

області пов’язана з діяльністю обласної інспекції охорони пам’яток історії 

та культури та ДП «ОАСУ «Подільська археологія» Інституту археології 

НАН України. За період з 2000 по 2012 рр. керівництвом (Б. С. Строцень, 

М. О. Ягодинська) та співробітниками (Л. С. Строцень, С. Т. Грабовий, 

О. М. Дерех, В. В. Ільчишин, А. Р. Чокан, А. С. Загородній, М. Б. Бігус, 

М. Б. Строцень) цих установ відкрито понад тисячу різночасових пам’яток 

археології, з них 249 належали носіям давньоруської культури, з яких 36 

виявлено автором. В цей час стали використовуватись нові методи фіксації 

пам’яток – поверхневі розвідки супроводжувались шурфуванням площі 

пам’ятки і визначення її на місцевості згідно з системою координат СК-63 з 

подальшим виведенням їх із активного землекористування. На нові 

пам’ятки археології та проінвентаризовані та локалізовані вже відомі з ХІХ 

– ХХ ст. складалася облікова документація з подальшим включенням їх до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

На території області з метою написання дисертаційної роботи 

«Теребовлянська земля в ХІ – першій половині ХІІІ ст.» розвідкові роботи у 

2003-2006 рр. проводив науковець зі Львова Р. Г. Миська, який обстежив 
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дитинець та околиці давньої Теребовлі, заклав невеличкий шурф між першим 

і другим валами, виявив одиночне жіноче поховання, дослідив одне житло на 

поселенні Теребовля ІV, обстежив вже відомі з ХІХ ст. городища в середній 

течії Серета та Дністра, провів локальні розвідки в околицях с. Біла 

Чортківського району (біля хут. Мокляки), де на городищі Біла ІІІ дослідив 

одне житло І половини - середини Х ст. та один з валів, на городищах Біла І 

та Біла ІІ заклав три розвідкових шурфа та зробив спробу локалізації 

літописного Моклекова [Миська, Погоральський, 2006, с. 249–268; 2010, с. 

211-218].  

Питанню каталогізації та локалізації пам’яток археології Хмельницької 

області присвячена дисертаційна робота С. Маярчака «Лівобережжя 

Середнього Подністров’я у ІХ – ХІІІ ст. (за даними історико-археологічних 

досліджень)». В ній він розглянув історію досліджень пам’яток археології, 

динаміку заселення регіону з VІ по ХІІІ ст., значення літописних міст Каліус, 

Ушиця, Бакота в історії Пониззя, сільське господарство, промисли, 

житлобудування, ремесла та торгівлю, а також основні поховальні пам’ятки 

та розвиток поховального обряду на Хмельниччині. 

У першому десятилітті ХХІ ст. якісно змінилися принципи виявлення 

та фіксації пам’яток археології, з огляду на господарські потреби у 

використанні земельних ділянок розширилась сфера діяльності археологів, 

збільшилась площа обстеженої території, а відтак збільшилась кількість 

пам’яток, в тому числі і давньоруських. Показова ситуація в Теребовлі. Якщо 

станом на 2000 р. (майже за 150 років досліджень попередниками) крім 

дитинця на Замковій Горі (Теребовля І) були відомі лише два поселення-

супутники та посад (Теребовля ІІ, уроч. Черпало, Теребовля ІІІ, уроч. 

Замкова Гора (городи), Теребовля ІV, уроч. Замкова Гора (ліс), то на 2012 р. 

на території сучасного міста Теребовля зафіксовано ще сім поселень ІІ 

половини Х – І половини ХІІІ ст., на двох з них проведені археологічні 
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дослідження загальною площею 744 кв. м, виявлені ремісничі майстерні та 

інші ознаки виробничої діяльності [Архів ТОКІОПІК].   

  Отже, в результаті довготривалого вивчення археологічних пам’яток 

Західного Поділля з другої половини XIX ст. по перше десятиріччя XXІ ст. 

(майже за 150 років) виявлено і частково досліджено 624 давньоруські 

пам’ятки. Їх вивчення і систематизацію можна поділити на три головні 

періоди:  

- 20-і рр.. ХІХ – 30-і рр.. ХХ ст. (довоєнний період) – час дослідження і 

систематизації переважно поховальних пам’яток та городищ (пам’ятки з 

наземними ознаками); 

- 40-50-і рр. ХХ ст. – 80-і рр. ХХ ст. – активні археологічні розвідки, 

археологічні дослідження, державна підтримка наукового вивчення 

археологічної спадщини краю; 

- 90-і рр. – перше десятиліття ХХІ ст. – охоронні дослідження території та 

археологічні розвідки, пов’язані з процесом приватизації землі в Україні і 

Західному Поділлі, відповідно, робота пам’яткоохоронних структур з 

облікування пам’яток та вилученню їх із загального землекористування та 

процесу приватизації, внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України. 

 

1,4. Джерела вивчення давньоруських археологічних пам’яток 

Західного Поділля  

 

Основні джерела, що були використані для написання наукової роботи 

можна умовно поділити на кілька груп: опубліковані джерела, 

неопубліковані джерела та археологічний матерал. Опублікованими 

джерелами виступають літописні зводи – Іпатіївський літопис та 

Лаврентіївський літопис [ПСРЛ, 1908; ПСРЛ, 1997], в яких є повідомлення 

про події, що відбувалися у Південно-Західній Русі – давню історію регіону, 
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перші згадки про літописні міста Теребовлю, Микулин, Збараж, Биковен, 

Моклеків та Бакоту, про історичні події та князів, що брали в них участь. 

Найважливішим джерелом є Іпатіївський літопис, що закінчується 1289/1290 

рр. [ПСРЛ, 1908].  

До опублікованих джерел також відносяться наукова інформація про 

результати досліджень, упорядковані у каталоги за певними напрямками: 

каталоги пам’яток (городищ, могильників, поселень, культових місць) 

[Археологічні пам’ятки, 1983; Гуцал, 2011; Довідник, 1984; Ратич, 1957], 

каталоги за певними напрямками матеріальної культури – зброї [Медведев, 

1966], оборонної та житлової архітектури [Раппопорт, 1967; 1975], дрібної 

металопластики [Власова, 1962; Корзухіна, Пескова, 2003] тощо.  

Неопублікованими джерелами є матеріали наукових звітів дослідників та 

архіви, що зберігаються у науковому архіві Інститут археології НАН 

України, Тернопільському та Борщівському обласних краєзнавчих музеях, 

Теребовлянському та Заліщицькому районних краєзнавчих музеях, 

Національному заповіднику «Замки Тернопілля», Тернопільській обласній 

інспекції охорони пам’яток історії та культури (ТОКІОПІК), Дочірньому 

підприємстві «Подільська археологія» державного підприємства «Науково-

дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту 

археології НАН України; авторські матеріали археологічних розвідок та 

розкопок. В роботі використані інформація з наукових звітів І.Ґерети [Ґерета, 

1973, 1974, 1975, 1983, 1986, 1989, 1990, 1992], Ю.Малєєва [Малєєв, 1982, 

1987], І.Русанової [Русанова, 1984, 1987, 1988], В.Савича [Савич, 1987, 1988], 

Б.Строценя [Строцень, 1990, 2006, 2008], О.Гаврилюка [Гаврилюк, 1989, 

1990, 1992], Р.Миськи [Миська, 2004, 2006], В.Ільчишина [Ільчишин, 2008], 

Ю.Покривайла [Покривайло, 2008], Л.Строцень [Строцень, 2008], О.Дереха 

[Дерех, 2009] та автора [Ягодинська, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1998, 

1999, 2000, 2004]. 

До неопублікованих матеріалів відноситься інформація, здобута в 

результаті археологічних досліджень автора. В роботі використаний 
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численний матеріал з власних археологічних досліджень на пам’ятках 

Західного Поділля (стаціонарні дослідження великими площами на території 

городищ літописних міст Теребовля, Збараж, поселень та могильників округи 

Теребовлі та Збаража, городищ та поселень Збруцького комплексу, 

дослідження окремих поселень, розвідки з шурфуваннями на території 

регіону), архівний, керамічний та речовий матеріал з розкопок І.П.Русанової 

та Б.О.Тимощука, матеріали з розвідок та розкопок ДП «ОАСУ «Подільська 

археологія», речовий матеріал, що зберігається у фондах Тернопільського, 

Борщівського обласних краєзнавчих музеїв та у фондах Національного 

заповідника «Замки Тернопілля». 

Загалом опрацьована зібрана автором інформація про 624 давньоруські 

пам’ятки, серед яких 60 городищ, 489 поселень, 69 могильників та 6 скельних 

сакральних пам’яток. 

 

1.5. Методологічні засади та методика дослідження.  

 

Методологічною основою роботи є принципи історизму, критичого 

аналізу джерел та об’єктивності, які необхідні для отримання об’єктивної 

інформації. 

В процесі роботи використовувались загальнонаукові методи аналізу і 

синтезу для вивчення, узагальнення та систематизації джерел і наукової 

літератури, що стосуються історії археологічних досліджень давньоруських 

пам’яток Західного Поділля. Для характеристики основних категорій 

пам’яток другої половини Х – першої половини ХІІІ ст., їх розташування, 

розвитку забудови поселень, житлобудування, аналізу динаміки виникнення 

поселень та городищ, аналізу поховальних пам’яток використовувався 

статистичний метод обробки данних. Для виведення закономірностей 

розвитку керамічного комплексу в різні історичні періоди, датування 

пам’яток був використаний порівняльно-типологічний метод. Він же 
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використовувався під час складання каталогу основних типів пам’яток 

Західного Поділля. Проблемно-хронологічний метод використовувався для 

послідовного викладу матеріалу. Для з’ясування розміщення і принципів 

забудови пам’яток, особливо поселень, був застосований історико-

топографічний метод. 

Об’єктом дослідження виступають нерухомі археологічні пам’ятки, а 

саме давньоруські городища, поселення і могильники. Це обумовило 

застосування методів польової археології: розвідку, шурфовку, розкопки, 

планіграфічний та стратиграфічний аналіз, атрибутування та інтерпретацію 

знахідок, картографування пам’яток за допомогою геодезичного програмного 

забезпечення «Digitals» в системі координат СК-63 та геоінформаційного 

сервісу «Публічна кадастрова карта». За допомогою картографування була 

досліджена динаміка заселення Західного Поділля в різні хронологічні 

періоди існування давньоруської культури. 

Таким чином, у процесі написання дисертаційного дослідження 

застосувувались загальноісторичні та спеціальні методи історичних 

дисциплін, що дозволило узагальнити археологічні дослідження пам’яток 

Західного Поділля давньоруського періоду, що відображають систему 

розселення й матеріальну культуру регіону. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА  

ОСНОВНІ ТИПИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК  

ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

 

 

 

 2.1. Природно-географічна характеристика Західного Поділля 

 

Територіально Західне Поділля займає південну, найбільш підвищену, 

частину Волино-Подільської височини. Подільська височина є найвищою 

південно-західною частиною Руської рівнини, яка на півдні межує з долиною 

Дніпра і Південного Бугу, на південному заході – з Молдавською височиною. 

На сході Поділля поступово переходить у Придніпровську височину; на 

північному заході воно круто обривається до Малого Полісся. Середні 

висоти здебільшого перевищують 300 м, досить часто сягають 400 і більше 

метрів [Заставний, 1996, с. 89].  

Північно-східним кордоном  Західного Поділля є Товтровий кряж, що 

бере свій початок від с. Підкамінь Львівської області, проходить через 

Зборівський, Збаразький, частково Підволочиський та Гусятинський райони 

Тернопільської області, переходить через р. Збруч на територію 

Хмельницької області, тягнеться через Чемировецький та Кам’янець–

Подільський райони до межиріччя Дністра та Пруту і далі у Молдову, а 

також відгалужується в більш східному напрямку на Вінниччину (басейн 

лівої притоки Дністра – р. Мурафи) [Заставний, 1996, с. 90]. Західні кордони 

нечіткі і можуть проходити приблизно по верхів’ях правих притоків р. 

Стрипи. Південною межею є долина Дністра (рис. 2.1).   

В адміністративному плані Західне Поділля займає південні терени 

Золочівського і Бродівського районів Львівської області, Зборівський, 
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Козівський, Тернопільський, Теребовлянський, Чортківський, Гусятинський, 

Заліщицький, Борщівський, частини Збаразького, Підволочиського та 

Бучацького районів Тернопільської області та Чемировецький, Кам’янець - 

Подільський і частину Городоцького районів Хмельницької області. Загальна 

площа становить 14 тис. кв. м [Физико-географическое, 1968, c. 187-188; 

Геренчук, Койнов, Цись, 1964, с. 79].  

За типами місцевості регіон поділяється на чотири фізико-географічні 

райони або природні ландшафти зі своєю геоморфологією: Вороняки, 

Тернопільське плато, Товтровий кряж та Західно-Подільське Придністров’є. 

Перший фізико-географічний район Вороняки, знаходиться на 

північно-західній межі Західного Поділля, простягається із заходу на схід від 

Гологор до Кременецького кряжу. Межа з Гологорами на заході проходить 

по долині р. Золочівка, із сходу – по долині р. Ікви. Південна межа проходить 

від Поморян на Зборів, Залізці, Новий Олексинець. 

Підвищений масив Вороняки є частиною головного вододілу між 

Прип’яттю, Західним Бугом та Дністром. Західний Буг і Серет перерізують 

вододіл і утворюють наскрізні долини загального напрямку з північного 

заходу на південний схід. Вороняки поступово понижуються на південь, в 

сторону Тернопільського плато, річкові долини та яри якого 

характеризуються більш спокійними обрисами. 

Другий фізико-географічний район – Тернопільське плато – найбільш 

рівнинна частина області, простягається від Подільської горбистої гряди на 

заході, від Вороняків на південь до початку чітко вираженого схилу в 

сторону Дністра (умовна лінія Зборів – Тернопіль – Гримайлів – Хоростків - 

Бучач - Зборів) [Свинко, 2007, с. 83]. В рельєфі переважають плоскі, іноді 

горбисті межиріччя з глибокими малогумусними та опідзоленими 

чорноземами і широкі, пологі долини річок, балок та ярів з лучно-

чорноземними ґрунтами [Геренчук, Койнов, Цись, 1964, с. 192-193]. 

Коливання відносних висот не перевищує 15 - 20 м. Навіть долини більших 

річок Стрипи, Серету та Збруча врізані в рельєф лише на 40 - 60 м.  
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Наступний природній район – Товтровий кряж (бар’єрний риф 

неогенового моря) має середню ширину 10–12 км (біля Збаража - понад 20 

км) і довжиною 200 км в сукупності з Авратинською височиною, що 

знаходиться в північній частині Західного Поділля і є вододілом для 

головних річок Волині та Західного Поділля: Прип’яті, Південного Бугу та 

Дністра. Товтровий кряж являє собою своєрідний ланцюг з відокремлених 

між собою високих пагорбів, що мають плоскі та скелясті вершини. 

Абсолютні висоти пагорбів складають 400 – 436 м над рівнем моря [Ситник, 

2002, с. 12], відносні – 50 - 60 м [Свинко, 2007, с. 85]. Рифова гряда бере 

початок біля с. Підкамінь Львівської області і тягнеться в напрямку Збаража, 

Скалата, Крутилова, Іванківців, Закупного, Черче, Гуменців, Врублівців, до 

межиріччя Прута і Дністра і далі за Дністер [Геренчук, 1980, с. 9]. Найбільш 

живописна частина Подільських Товтр з крутими високими схилами, 

урвищами, виходами вапняків, вкритих густими грабово-буковими лісами з 

рідкісною ендемічною та реліктовою рослинністю, унікальними 

мінеральними водами називається Медоборами. Вона розташована у 

середній течії р. Збруч на межі Гусятинського району Тернопільської області 

та Чемеровецького і Городоцького районів Хмельницької області. Товтри 

характеризується перегнійно-карбонатними ґрунтами. На пологих схилах 

поширені опідзолені чорноземи, у міжтовтрових пониженнях – глибокі 

малогумусні чорноземи. Клімат тут вологий і відносно прохолодний.  

Західно-Подільське Придністров’я займає південний схил Подільського 

плато від широти Бучач – Чортків - Смотрич на півночі до долини Дністра на 

півдні і від устя Стрипи на заході до Товтрової гряди на сході, що закриває 

регіон Середнього Подністров’я від північних вітрів [Геренчук, 1980, с. 9]. 

Границя між Тернопільським рівнинним районом та Західно-Подільським 

Придністров’ям проходить в долинах меридіональних приток Дністра – 

Стрипи, Серета, Нічлави, Збруча, Смотрича [Строцень, 2008, с. 20]. Долини 

рік мають каньйоноподібний характер з врізаними меандрами. Вони врізані в 

плато на 120-170 м, мають скелясті, часто залісненні схили, дуже вузькі 
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заплави і тераси, які ширшають лише на внутрішніх вигинах меандрів 

[Свинко, 2007, с. 85]. Завдяки глибоким долинам, в Придністров’ ї 

сформувався особливо теплий клімат (так зване «Тепле Поділля) [Геренчук, 

1980, с. 64]. Сума активних температур складає 2500-2800о, середня 

температура на 0,5-0,7о вища ніж в центральному районі, безморозний період 

триває 160-165 днів, опадів випадає 520-590 мм за рік. Число днів з 

середньодобовою температурою вище +15оС становить 110-120, тоді як на 

північній частині – 95-105 днів [Свинко, 2007, с. 105].  

На формування клімату найбільше впливають географічне положення, 

циркуляційні процеси, рельєф, висота місцевості над рівнем моря, водний 

баланс тощо. 

Територія Західного Поділля розташована у помірному поясі. Його 

радіаційний режим залежить від висоти сонця, тривалості дня та сонячного 

світла, пов’язаних з географічною широтою [Свинко, 2007, с. 102]. Оскільки 

територія витягнута з півночі на південь, північна частина Західного Поділля 

(Вороняки, Тернопільське плато, Товтровий кряж) прогрівається менше, а 

південна (Західно-Подільське Придністров’я) – більше. 

Північну частину Західного Поділля (Вороняки, Тернопільське плато, 

Товтровий кряж) називають «Холодним Поділлям». Сума активних 

температур становить 2400-2500оС. Тут найкоротший теплий період року 

(250-255 днів), безморозний період – 150-163 дні, літній сезон – 90-98 днів, 

тривалість снігового покриву (до 85-93 дні) [Свинко, 2007, с. 104]. Річна сума 

опадів зменшується з заходу на схід від 690 мм до 590-570 мм. 

Територія Західного Поділля вкрита густою сіткою більших та менших 

річок з притоками (0,75 – 1,5 км на 1 кв. км) [Заставний, 1996, с. 130]  і 

належить до басейну середнього Дністра. Течія його лівих притоків (Серет 

Збруч, Стрипа, Нічлава, Смотрич, Ушиця) чітко простежується з півночі на 

південь. В живленні річок басейну Дністра велику роль відіграють джерела, з 

яких беруть початок переважна більшість річок. Саме джерела не дають їм 

пересихати у найспекотніше літо. Досить густа річкова сітка обумовлює 
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поєднання в рельєфі глибоких каньйоноподібних долин з плоскими 

межиріччями, що надає території вигляду плато, складених з паралельних 

плоских межирічних смуг. Загальний напрям допливів Дністра та їх долин з 

півночі на південь обумовлюють формування ґрунтового покриву та 

рослинності, що групуються у вигляді меридіонально витягнутих смуг 

[Свинко, 2007, с. 107], підвищує роль західних та східних експозицій схилів, 

захищених від сильних наскрізних вітрів, що дують вздовж глибоких 

каньйоноподібних долин [Физико-географическое, 1968, c. 196]. Численні 

допливи головних лівих приток Дністра також обумовлюють появу великої 

кількості зручних для життя і захисту від ворогів та для ведення сільського 

господарства мисоподібних терас та пагорбів. Найбільші ріки Західного 

Поділля Дністер, Серет, Збруч, а можливо, і Стрипа, у добу середньовіччя 

були судноплавні. 

Крім того, тут знаходяться найбільш родючі чорноземи України. 

Подібні плодоносні ґрунти мають місце лише на  Придніпровській височині, 

а також на Лівобережжі Дніпра [Заставний, 1996, с. 149]. 

На території Західного Поділля материнською породою для ґрунтів є 

четвертинні леси та лесовидні суглинки. Частина ґрунтів сформована на 

вапняках, а в долинах річок та балок – на алювіальних та делювіальних 

відкладах різного складу. На лесах і лесовидних суглинках утворилися різні 

типи чорноземних і сірих лісових ґрунтів, на твердих карбонатних породах 

(вапняках) – перегнійно-карбонатні, а в долинах річок і на днищах балок – 

чорноземно-лучні, лучні, лучно-болотні, болотні та торфові ґрунти [Свинко, 

2007, с. 124].  

Таким чином, на Західному Поділлі, що відноситься до лісостепової 

зони, сформувалися сприятливі умови для проживання та господарювання 

людини: поєднання лісових та степових ландшафтів, чергування височин з 

низовинами при переважанні височин, відсутність різких кліматичних 

контрастів, зосередження приблизно 70 % родючих ґрунтів [Заставний, 1996, 

с. 180], достатня водозабезпеченість. 
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2.2. Типологія давньоруських пам’яток Х – ХІІІ ст. 

 

Давньоруські об’єкти ІІ половини Х – І половини ХІІІ ст. включають в 

себе такі основні види пам’яток: городища, поселення, могильники та 

сакральні пам’ятки. Городищами прийнято називати «…Поселення, 

укріплене одним або кількома земляними, деревоземляними, глинобитними, 

кам’яними, цегляними валами та зовнішніми ровами. Розміри городищ різні» 

[Гаврилюк, 1996, с. 57-58], поселеннями – «місця осілого проживання 

людей» [Малєєв, 1999, с. 81], переважно неукріпленими, до сакральних 

пам’яток відносяться могильники, культові об’єкти, печерні церкви і 

монастирі. 

Розчленований горбистий рельєф Західного Поділля виявився зручним 

для будівництва оборонних споруд – городищ, поруч з якими розміщалися 

поселення (селища, торгово-ремісничі посади) та могильники. Дуже часто 

для давньоруських городищ використовувались оборонні укріплення більш 

ранніх епох, наприклад, ранньозалізного часу (Крутилів, уроч. Звенигород; 

Городниця, уроч. Богит; Теребовля, уроч. Замкова Гора). Така ситуація 

прослідковується не лише в західній частині Західного Поділля, але й у 

східній [Маярчак, 2009, с. 286].  

Дослідники городищ неодноразово ставили питання приналежності їх 

до залишків міст, відомих з писемних джерел та тих, що не були згадані у 

літописах. Дослідження великих міст таких як Київ [Каргер, 1958; Толочко, 

1972; 1975; 1976], Новгород-Сіверський, Чернигів [Коваленко, 1988, с. 3-10] 

тощо дозволили виділити основні ознаки, що характеризують місто. Це 

велика площа, значний культурний шар, складність системи оборонних ліній, 

наявність монументальних культових споруд, садибно-вулична забудова, 

мощення вулиць, велика кількість знахідок, виробів ремісників, імпортних 

товарів, торгові пломби тощо [Тимошук, 1988, с. 69]. Залишалося питання, за 

якими археологічними ознаками можна виділити малі міста і чи всі населені 

пункти, згадані в літописах, можна кваліфікувати як міста. Питаннями 



 

 

39 
 
соціальної або соціально-економічної типології давньоруських городищ були 

присвячені роботи М.Тихомирова [Тихомиров, 1956], Б.Рибакова [Рыбаков, 

1982], П.Раппопорта [Раппопорт, 1967], В.Довженка [Довженок, 1975], 

М.Кучери [Кучера, 1979; 1983; 1986], П.Толочка [Толочко, 1980; 1985; 1989], 

А.Кузи [Куза, 1989], В.Коваленко [Коваленко, 1988], О.Моці [Моця, 1987], 

Б.Тимощука [Тимощук, 1987; 1988; 1995] та інших. За результатами 

археологічних досліджень конструкцій оборонних, житлових, господарських 

та ремісничих споруд на городищах, внутрішньої топографії, забудови 

поселень, що супроводжували городища та аналізу літописних джерел 

виділені основні типи городищ: 

1. За П.Раппопортом та В.Довженком: міста (основні ознаки: великі 

розміри, складні оборонні лінії, потужний культурний шар, імпорт та 

предмети ремесла) та феодальні замки-садиби (потужні оборонні укріплення, 

незначний культурний шар, озброєння, імпорт) [Раппопорт, 1956, с. 38-58; 

Довженок, 1975]; 

2. За М.Кучерою: державні фортеці (потужні оборонні укріплення, 

незначний культурний шар, заселені невеликим гарнізоном), військово-

феодальні поселення (з функціями військової фортеці та феодального замку, 

щільна забудова), міста (площа більше 2 га) [Кучера, 1979, 1983]; 

3. За П.Толочком: аграрно-феодальні міста, торгові міста, князівські 

центри, боярські міста, церковні міста, військово-феодальні міста [Толочко, 

1980]; 

4. За А.Кузою: князівські міста (дитинець + окольне місто), феодальні 

замки-садиби, адміністративно-військові центри, сторожові фортеці. Основні 

критерії - площа городищ, структура та планування, внутрішня топографія, 

знахідки, що характеризують економіку (ремесло, торгівлю, сільське 

господарство), адміністративне управління, військову справу, монументальне 

зодчество, писемність та культуру, побут боярсько-князівської верхівки 

[Куза, 1989, с. 49-51]. 
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5. За Б.Тимощуком: князівські (державні), в тому числі військово-

сторожові фортеці, феодальні замки-садиби, давньоруські міста  (дитинець, 

посад, пригороди – феодальні замки, монастирі, селища-супутники) 

[Тимощук, 1988, с. 80-82; 1995, с. 65]. Основні критерії – конструкція та 

система оборонних ліній, характер забудови, місце городища в системі 

поселень навколо нього [Тимощук, 1988, с. 70].  

Виключно сприятливі природні умови обумовили велику кількість 

пам’яток. На сьогодні, на території Західногоу Поділля відомо 624 пам’ятки 

Х - ХІІІ ст. (рис. 2.1). Це 60 городищ, 489 поселень, 69 могильників і 6 

скельних сакральних пам’яток (в роботі не були враховані неперевірені данні 

О.Ратича, нелокалізовані пам’ятки [Ратич, 1957, с. 81, 82] та пам’ятки, які не 

мають чіткого датування.  

Згідно з фізико-географічним районуванням найбільша концентрація 

пам’яток знаходиться на території Західно-Подільського Придністров’я 

(236). Тут добре поєднуються зручні для ведення сільського господарства 

трохи підвищені над долинами річок перші-другі надзаплавні тераси з 

високими обривистими та мисоподібними берегами Дністра та його головних 

допливів – Серета, Стрипи, Нічлави, Збруча та Смотрича, що і обумовило 

будівництво давньоруських городищ, які захищали територію Західного 

Поділля з півдня. Цікаво, що в період польського панування, ту ж функцію 

виконували замки, побудовані на переважній більшості вищезгаданих 

городищ. Поруч з городищами (28) на зручних терасах розташовувались 

поселення (167). В комплексі з городищами і поселеннями виступають 

курганні (2) та ґрунтові (36) могильники, інколи і сакральні пам’ятки (4 

печерні пам’ятки та християнський храм).  

На другому місці за кількістю пам’яток знаходиться Тернопільське 

плато (235): городищ – 12, поселень – 207, могильників – 16. На території 

Товтрового кряжу відомо 102 давньоруські об’єкти: 15 городищ, 73 поселень, 

11 могильників і 2 печерні пам’ятки. Найменше пам’яток фіксується в 
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північно-західній частині Західного Поділля – Вороняках (47): 5 городищ та 

42 поселення. 

Окремо необхідно відмітити, що Західне Поділля ділиться рікою Збруч 

на 2 адміністративні частини: західну (Тернопільська область) та східну 

(Хмельницька область). Рельєф Тернопільщини більш розчленований, 

горбистий і зручніший для будівництва оборонних споруд. Цим пояснюється 

більша ніж в 2,5 рази  кількість городищ на Тернопільщині (45). На східній 

території Західного Поділля їх спостерігається лише 15. Локалізуються вони 

переважно на горбах Товтрового кряжу та в нижній течії приток Дністра 

Жванчика, Смотрича, Мукші, на високих скелястих берегах. Про цю 

відмінність писав ще Є.Сіцінський на початку ХХ ст. [Сіцінський, 1927, с. 5]. 

2.2.1. Характеристика городищ Х – ХІ ст. 

До Х - ХІ століття відносяться 24 городища. З них 20 продовжили 

існування у ХІІ - ХІІІ ст. і 5 дали початок літописним містам – Микулину, 

Теребовлі, Збаражу, Моклекову, Бакоті (рис. 2).  

Всі городища Х - ХІ ст. розміщалася на високих, добре захищених 

мисах, переважно південної (південно-східної, південно-західної) експозиції, 

рідше західної та східної і лише в двох випадках північно-західної експозиції 

(таблиці 2.1; 2.4), обмежених стрімкими схилами глибоких ярів, по дну яких 

часто текли води рік та струмків.  

По краю городища були укріплені валом або ескарпом, з напільної 

сторони – кількома рядами валів та ровів, часто використовуються оборонні 

споруди ранньозалізного часу (наприклад, на городищах Теребовля І, уроч. 

Замкова Гора, рис. 2.9, ІІ,2; Городниця ХV, уроч. Богит, рис. 2.6, ІІ; Крутилів 

І, уроч. Звенигород, рис. 2.6, І). Городища з 1 – 4 валами відносяться за 

типологією М.П.Кучери до так званих простих городищ, де укріплена лише 

одна частина [Кучера, 1986, с. 378], напільна. Такими є переважна більшість 

городищ Західного Поділля (Старий Збараж І, рис. 2.7, 2; Більче-Золоте ІV, 

рис. 2.4, І,1; Залісся ІV, рис. 2.4, І,2). Яскравим прикладом мисового 

розташування городищ Х - ХІ ст. є городище-дитинець літописної Теребовлі, 
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який розміщувався на високому корінному мисі правого берега р. Гнізна та 

лівого берега р. Печенія. Мис мав в плані витягнуту клиноподібну форму із 

значним природнім пониженням у південній частині (рис. 2.9, ІІ,1). 

Городище займало найбільш вузьку частину мису і було захищено з 

напільної сторони дугоподібними рядами валів та ровів (чотири вали і п’ять 

ровів), де до давньоруських оборонних споруд відносилися лише перший та 

другий вали (рис. 2.9, ІІ,2). Два городища мали кільцеві вали, що захищали 

внутрішню площадку по периметру, підсилені з напільної сторони 

дугоподібним валом або глибоким ровом (Старий ЗбаражV, уроч. Бабина 

Гора, рис. 2.7, 2; Постолівка І).  

До складних городищ можна віднести городище Біла ІІІ з 8 валами. 

Воно було розчленовано валами та ровами на кілька частин і займало площу 

біля 8 га (рис. 2.12, 4). 

Довжина оборонних споруд залежала від розміру внутрішньої 

площадки городища і була різною. Висота валу та глибина рову залежали від 

їх збереженості, місцезнаходження (в лісі чи на орному полі). Наприклад, 

городище Х – ХІІІ ст. Більче-Золоте ІV мало три оборонні лінії. Вал, що 

захищав внутрішній  майданчик мав висоту 7 м, ширину 8 м і довжину 308 м. 

ширина рову складала 8 м, глибина – 1 м. Другий вал був нижчий за перший, 

його висота складала 2 – 3 м, ширина – 5 м, довжина 170 м. Рів мав ширину 

3,6 м, глибину – 0,6 -1,0 м. Третій дугоподібний вал був найнижчий, висотою 

1 – 1,6 м, шириною 2,5 – 3 м, довжиною 308 м. На городищі Залісся ІV всі 

три вали мали висоту до 4 м, рови глибиною до 2 м. Довжина збереженої 

частини всіх оборонних споруд складала по 220 м.  

Конструкція валу складалася з дерев’яних зрубів - клітей, що 

заповнювалися грунтом, вибраним з рову. Подібна конструкція зафіксована 

на головному валі оборонної лінії городища Теребовля І, висота якого 

складала 3 м (рис. 2.10, І,1). Зверху на вершині валу – платформи були 

збудовані дерев’яні оборонні стіни. З внутрішньої сторони до валу 

примикали житлово-господарські приміщення шириною понад 3 м 
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[Тимощук, 1998, с. 125]. Дерев’яні конструкції – зруби були виявлені під час 

дослідження городища Гринчук, де виявлені залишки одного ряду згорілих 

клітей, довжиною до 2,2 м, шириною 2,6 м. Тут же зафіксовано конструкцію 

кліті, стіни якої були складені «в обло» [Пачкова, 1979, с. 80-86]. 

Під час дослідження внутрішнього валу городища в с. Старий Збараж 

Збаразького району (Старий Збараж V, уроч. Бабина гора) було зафіксовано 

використання зрубів в комплексі з вапняково-кам’яною крепідою, що 

примикала до зрубу зі сторони внутрішньої площадки городища. Вапнякова 

частина крепіди являла собою сцементовані вапняковим розчином камені 

разом з великими фрагментами ліпної та гончарної кераміки середини Х ст. 

(рис. 2.8, ІІ,7-15). За свідченням М.П.Кучери, на деяких городищах 

Середнього Подніпров’я в конструкції валів використовується кладка з 

сирцевої цегли. Подібні конструкції датуються кінцем Х ст. і характерні для 

міських оборонних споруд [Кучера, 1986, с. 382]. Можливо, використання 

вапнякового розчину в конструкції валу городища Старий Збараж V свідчить 

про міський характер пам’ятки вже в Х ст. Другий напільний вал, що 

датується А.Кіркором ХІ – ХІІІ ст. в своїй основі мав кам’яну крепіду до якої 

з внутрішньої сторони примикали житлово-господарські споруди [Kirkor, 

1883, с. 52-53]. Залишків клітей на платформі валу не зафіксовано. 

Зустрічаються вали, споруджені без дерев’яних конструкції, лише з 

глинистого насипу, утвореного в результаті копання ровів. Такий вал був 

досліджений на городищі Богит. Він не входив до основних валів городища, 

був споруджений у Х ст. і захищав городище з півночі та сходу (рис. 2.6, 

ІІ,1). 

Внутрішня площадка забудовувалась житлами. На городищі Теребовля 

І на внутрішній площадці, обмеженої головним валом, виявлено 11 западин 

від жител. Два житла були частково розкопані і датовані Х та Х – ХІ ст 

відповідно [Русанова, 1984, с. 19-20, рис. 68].  
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В’ їзди мали місце, в основному, в місцях розривів між валами, між 

валом і краєм мису, коли один з країв валу не доходив до краю майданчика і 

залишав місце для проїзду [Маярчак, 2009, с. 288].   

За площею городища поділяються на малі, середні та великі. Їх площа 

коливається від 0,6 га до 10,5 га.  

Городища Х-ХІ 
ст. 

Площа (га) Загальна 
кількість 

Процентне 
відношення 

Кількість валів 

Малі  До 1 га 7 36,8 % 1 вал – 3 
2 вали - 1 

Середні  Більше 1 – 2 
га 

3 15,8 % 1 вал – 1 
3 вали – 2 

Великі  Більше 2 га 9 47,4 % 1 вал – 1 
2 вали – 2 
3 вали – 1 
4 валів – 4 
8 валів – 1 

 

Отже, для городищ Х – ХІ ст. характерне розміщення переважно на 

високих мисах, в основному південної (з варіантами) експозиції. Мисове 

розташування городищ підсилюється рядами дугоподібних валів, інколи вал 

захищав площадку по всьому периметру (Постолівка І, Старий Збараж І). 

Виділяються малі (приблизно третина від загальної кількості), середні та 

великі (майже половина від загальної кількості) городища. В конструкції 

валів використовуються дерев’яні зруби або кам’яна крепіда, в одному 

випадку вапняно-кам’яна крепіда. Інколи на валу – платформі будували 

деревяні кліті. Зафіксовані також вали Х ст. без дерев’яних конструкцій. 

Внутрішня площадка забудована житлами. В’ їзд проходив в місцях розривів 

валів або по краю мису.  

2.2.2. Характеристика городищ ХІІ – ХІІІ ст.  

Городищ з культурним шаром ХІІ - ХІІІ ст. нараховується 35, з них 

мисове розміщення мають 14 (40 %) (південна - південно-східна експозиція – 

35 %, рис. 2.4; західна - північно-західна - 35 %; східна – 30 %), 5 (14 %) 

розміщалися на високих плато або вершинах високих пагорбів (3 – західної 
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та південно-західної експозиції; 1 – східної; 1 – північної), три (8,5 %) - на 

низьких мисоподібних берегах рік (Городище І, уроч. Бозок, Устя VІ, уроч. 

Над Темником, рис. 2.4, ІІ,2; Стінка І, рис. 2.4, ІІ,3; таблиця 2.1; 2.4), два (5,5 

%) - в долинах рік Серет (Семенів І, уроч. Замчище, рис. 2.11, 1) та Стрипа 

(Надрічне І). Всі вони за визначенням М.П.Кучери відносяться до простих 

городищ [Кучера, 1986, с. 378]. 

Мисові городища були захищені ескарпами, ескарпами з валом по 

периметру та кількома рядами валів (від одного до п’яти (Мушкатівка І, рис. 

2.4, ІІ,1; Синьків ІV, рис. 2.5, І) з напільної сторони. Городища, розташовані 

на високих берегах або плато або ж в долині рік, мали лише по одному, часто 

кільцевому, валу (рис. 2.12, 2). 

У ХІІ – ХІІІ ст. конструкція валів продовжувала традицію городищ Х – 

ХІ ст. – використання дерев’яних конструкцій з наповненням із рову. Також 

використовували особливості грунту для будівництва. Показовим є городище 

Синьків ІV біля с. Синьків Заліщицького району Тернопільської області, 

розташоване на мисі між високим лівим берегом Дністра з стрімким укосом 

та правим берегом струмка (рис. 2.5, І, ІІ). Внутрішню площадку з північно-

західної та східної сторін обмежували вал з ровом (вал складався з 2-х 

частин, розміри 55 х 55 м, висота 2,45 м, ширина 12,44 м; рів – глибина 1,4 м, 

ширина 10 м), з південної сторони крутий берег Дністра був додатково 

ескарпований. Вал закінчувався за 3 м від краю берега. На думку 

Ю.М.Малєєва, саме там був в’ їзд вже на внутрішню площадку [Малєєв, 1987, 

с. 3]. З напільної сторони знаходився ще один вал, в центрі якого мав місце 

в’ їзд. Під час дослідження оборонних споруд Ю.М.Малеєв зафіксував 

наступне. Внутрішній вал городища був збудований з місцевого 

кам’янистого грунту, що складався з гальки з домішками піску, що 

забезпечило добру збереженість оборонних споруд (рис. 2.5, ІІ, І). Зовнішній 

вал був висотою 1,35 м, шириною 6 м, глибина рову 0,8 м, ширина 4 м. Під 

час будівництва валу були використані дерев’яні конструкції з наповненням 

грунту із рову(рис. 2.5, ІІ, ІІ). Під час досліджень території біля валів 
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житлово-господарських будівель не зафіксовано, але внутрішня площадка 

була забудована. Виявлено заглиблене житло та п’ять господарських ям. В 

житлі та культурному шарі знайдено численні фрагменти кераміки ІІ 

половини ХІІ – І половини ХІІІ ст., металеві речі, в тому числі ключ типу Б за 

Б.Колчиним [Колчин, с. 79, рис. 65,2]. Житлових та господарських споруд 

між внутрішнім та напільним валами не зафіксовано. Можливо, це 

пояснюється виключно твердим грунтом. 

В цей період будувалися вали з кам’яною крепідою, зверху 

присипаною землею, вийнятою з рову. До валів примикали житлово-

господарські споруди. Подібний вал був досліджений у літописному 

Микулині [Чорноус, 1990, с. 101-102]. 

Внутрішній вал дитинця в Теребовлі, що, на думку Б.О.Тимощука, 

обмежував «княждвір» [Тимощук, 1998, с. 125], був збудований у ХІІ – 

середині ХІІІ ст. і являв собою земляний укос, яким іззовні підсипали 

дерев’яну оборонну стіну. Основу стіни складали пустотілі кліті шириною 3 

м [Тимощук, 1998, с. 125]. У розкопаному зрубі виявлена глинобитна піч, що 

свідчить про використання помешкання як житлово-господарське 

приміщення для воїнів. 

За розмірами городища діляться на малі, середні, великі. Загалом площі 

городищ ХІІ-ХІІІ ст. коливаються від 0,24 до 10 га.  

Городища ХІІ-
ХІІІ ст. 

Площа (га) Загальна 
кількість 

Процентне 
відношення 

Кількість 
валів 

Малі  До 1 га 17 48,5 % 1 вал – 16 
2 вали - 1 

Середні  Більше 1 – 2 
га 

4 11 % 1 вал – 1 
2 вали – 1 
5 валів - 1 

Великі  Більше 2 га 9 26 % 1 вал – 2 
3 вали – 3 
4 валів - 1 

Оборонна система у малих городищ найбільш проста: 1 вал (кільцевий 

або дугоподібний (16), в одному випадку 2 вали. Виділяються городища з 

площею 0,15-0,35 га. Всі вони мали по одному валу і мали підтрикутну 
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(Микулинці І, рис. 2.11, 2; Устя VІ, рис. 2.4, ІІ,2; Вовківці І, рис. 2.4, ІІ,4) або 

округлу форму (Надрічне І, Ніще І, Городище І). Зважаючи на потужні 

укріплення, це могли бути або феодальні замки-садиби або залишки 

військово-сторожових фортець. За мінімальну площу укріплених феодальних 

садиб була взята площа в 0,2 га (за А.В.Кузою [Куза, 1989, с. 41]). Городища 

Устя VІ та Надрічне І розташовані по берегах судноплавних рік (в одному 

випадку на низькій надзаплавній терасі Дністра, в другому – на великій 

мисоподібній дюні в заплаві р. Стрипа). Вони могли бути замками-садибами, 

що виконували в той же час сторожові функції на судоплавних річках. 

Городища Ніще І та Городище І зважаючи на вигідне стратегічне 

розташування, скоріш за все виступали як військово-сторожові фортеці. 

Городище Ніще І (біля с. Ніще Зборівського району Тернопільської області) 

знаходиться на вододілі Дністра та Західного Бугу, на вершині гори Хомець, 

яка має висоту 418 м над рівнем моря. Городище в с. Городище Козівського 

району Тернопільської області (пам’ятка Городище І), про яке в свій час 

згадував П.О.Раппопорт [Раппопорт, 1967, с. 19], теж займає вершину 

високого пагорба висотою 365 м над рівнем моря.  

Отже, якщо розглядати городища ХІІ - ХІІІ ст. з точки зору соціальної 

типології, то виділяються наступні типи: 1) князівські (державні), в тому 

числі військово-сторожові фортеці; 2) феодальні замки-садиби; 3) дитинці 

давньоруських міст.  

 

2.3. Літописні міста на території Західного Поділля  

 

На території Західного Поділля фіксуються городища 6-ти міст, що 

згадуються в давньоруських літописах. Це Теребовля, Збараж (Збираж), 

Микулин, Моклеків, Биковен та Бакота. 

2.3.1. Літописна Теребовля.  

Перша згадка про Теребовлю як місто (город) датується 1097 р. у 

зв’язку з Любецьким з’ їздом князів, на якому підтвердили права братам 
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Ростиславичам Володареві та Васильку на Перемишль та Теребовлю [ПСРЛ, 

1908, стб. 231]. Наступна звістка про Теребовлю фіксується під 1144 р., коли 

відбулося протистояння військ великого князя київського Всеволода 

Ольговича та галицького князя Володимирка Володаревича під Теребовлею 

[Літопис Руський, 1989, с. 196]. Ще одна згадка про Теребовлю пов’язана з 

битвою київського князя Ізяслава Мстиславовича із Ярославом Галицьким у 

1154 р. [Літопис Руський, 1989, с. 259-260]. Ще одна літописна згадка про 

Теребовлю датується 1206 р. – в Теребовлі сів Ізяслав, син Володимира 

Ігоровича, що став князем у Галичі [ПСРЛ, 1908, стб. 723].  

Зразу чотири міста згадуються у Літописі Руському під 1211 р., коли на 

території Західного Поділля діяв князь краківський Лєшко (Лестько) Білий. 

Це – Теребовля, Збараж, Моклеків і Биковен: «Але потім же Лестько не зміг 

узяти Галич і, пішовши, пустошив він довкола Теребовля, і довкола 

Моклекова, і Збаража, а Биковен узятий був ляхами і руссю. І взяв він здобич 

велику і вернувся в Ляхи» [Літопис Руський, 1989, с. 374]. 

Востаннє про Теребовлю згадується у 1227 р. у зв’язку з подіями 

навколо Галича між королем угорським Андрієм та князем Мстиславом 

Мстиславичем [Літопис Руський, 1989, с. 382].  

Дитинець літописної Теребовлі знаходиться в північних околицях 

сучасного м. Теребовля Тернопільської області в урочищі Замкова Гора. 

Першим, хто локалізував літописну Теребовлю саме на Замковій Горі, 

був відомий краєзнавець Л.Чачковський, що у 30-х рр. ХХ ст. дав опис 

городища, його план та характеристику околиць [Чачковський, 1931; Миська, 

Погоральський, 2006, с. 249]. Підняте ним питання місцезнаходження 

Теребовлі було дискусійним до 1984 р. Дослідники Я.Пастернак [Пастернак, 

1968, с. 26-27], а за ним І.Свєшніков [Свєшніков, 1959, с. 11] та П.Раппопорт 

[Раппопорт, 1967, с. 24-25] вважали, що князівське місто розташовувалось 

при злитті рік Гнізна і Серет, на городищі біля с. Семенів (Зеленче), в 

урочищі Замчище. Це пояснювалося тим, що Я.Пастернак під час 

археологічних досліджень на території двору замку ХIV-ХVІІ ст., що згідно 
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переказів був побудований на місці князівського палацу Василька 

Ростиславовича, не знайшов давньоруського культурного шару. Підсилювало 

тезу Я.Пастернака свідчення у літопису про те, що Теребовля 

розташовувалась на р. Серет. Відсутність культурного шару ХІ – ХІІІ ст. на 

дитинці пояснювалось тим, що свої дослідження він проводив в середній 

частині замкового двору, де дійсно був мінімальний культурний шар з пізнім 

керамічним матеріалом. 

Треба зауважити, що за результатами досліджень автора, Р.Могитича 

та З.Лагуша у 1996, 1997, 2010 роках [Могитич, 2000, с. 138; Могитич, 

Лагуш, Ягодинська, 1997, рукопис; Ягодинська, 2012] на території замку 

виявлений пізньослов’янський (райковецької культури, кінець ІХ – початок 

Х ст.) та давньоруський (Х - ХІ, ХІІ - ХІІІ ст.) культурний шар, а також житло 

І половини Х ст.. Також знайдено залишки оборонних стін Х - ХІ ст. та 

другої половини ХІІІ ст. [Могитич, 2000, с. 138-139].  

Дослідження Б.О.Тимощука у 1984 р. дали відповідь на основні 

питання: про локалізацію літописної Теребовлі та чому в літописі Теребовля 

згадувалася на р. Серет. Б.О.Тимощуком за результатами досліджень 

давньоруських пам’яток в самій Теребовлі (городище, три поселення 

супутники, торговий посад в долині р. Гнізна, церкви св. Параскеви П’ятниці 

в Садиках та церкви св. Миколая в історичному центрі сучасного міста) та в 

її найближчих околицях – торгова пристань (с. Семенів (Зеленче), давній 

монастир з культурним шаром ХІІ-ХІІІ ст. (с. Підгора) запропоновано модель 

великого міста [Тимощук, 1985, с. 57-59]. Ця теза була доповнена під час 

наступних досліджень автора культурного шару на території сучасного міста 

Теребовля. 

Виникнення давньоруського городища в м. Теребовля на Замковій Горі 

пов’язують з іменем князя Василька Теребовлянського. Проте, коли князь 

Василько Ростиславович отримав права на Теребовлю, місто вже існувало. В 

кінці ІХ - на початку Х ст. на Замковій Горі вже існував общинний центр, що 

складався з дитинця (Теребовля І, уроч. Замкова Гора), поселення-супутника 
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(Теребовля ІІІ, уроч. Замкова Гора, городи), укріпленого поселення 

(Теребовля ІV, уроч. Замкова Гора, ліс), двох відкритих поселень – східніше 

та нижче Замкової гори, на мисоподібному правому березі р. Гнізна 

(Теребовля ІХ, вул. Тернопільська ) та на межі сучасної Теребовлі та  

с. Кровінка Теребовлянського району (Теребовля Х, рис. 2.9, І,а). Оборонні 

вали з напільної сторони городища були споруджені ще у ранньозалізному 

часі (стосується 3 і 4 валів згідно плану, рис. 2.9, ІІ,2). Другий (від стрілки 

мису) за планом вал був споруджений у Х ст. В кінці ІХ - на початку Х ст. на 

городищі суто слов’янські вали не будувалися і, скоріш за все, носіями 

райковецької культури з метою захисту використовувались вали 

ранньозалізного часу. Тут збереглися споруди кінця ІХ - поч. Х ст. – житло з 

пічкою-кам’янкою та довгий будинок (рис. 2.10, І,3). Він розміщувався 

перпендикулярно до до головного давньоруського валу (вал № 2), що його 

перекривав. Довгий будинок вузькою частиною орієнтований по осі північ – 

південь, мав розміри 10 х 3 м. Будинок був наземний (глибина 0,3 м від 

давньої поверхні), каркасно-стовпової конструкції. На підлозі зафіксовані три 

відкритих вогнища, біля яких знайдено характерні фрагменти ліпного 

горщика райковецької культури, точильний брусок, дві глиняні округлі 

намистини, кістяну проколку, кістки тварин. На одному з вогнищ крім 

традиційних вугликів, золи, фрагментів кераміки кінця ІХ - поч. Х ст. 

зафіксовано кальциновані кістки.  

Синхронним з культурним шаром кінця ІХ - початку Х ст. городища є 

поселення Теребовля ІV в урочищі Замкова Гора (ліс) [Миська, 

Погоральський, 2006; рис. 2.14, 5,б]. Поселення, що складалося з 17 западин, 

відокремлювалося від городища дугоподібним валом з ровом довжиною 130 

м. Згідно з планом Л.Чачковського він відділяв вузьку частину мису від 

вододілу. Вал був побудований типовим для оборонних укріплень цього часу 

способом: на добре утрамбованій материковій платформі будувалася кам’яна 

крепіда висотою 0,4 м, шириною 1,6 м. Крепіда складалася із необроблених 

каменів, щільно покладених один на одного без зв’язуючого розчину. Між 
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каменями крепіди знайдено фрагменти ліпної і гончарної кераміки та кістяну 

проколку [Миська, Погоральський, 2006, с. 253, рис. 4]. Край крепіди, що 

стикувався з порожнистими клітями, був викладений з великого каміння. 

Кліті були каркасно-стовпової конструкції. Вони могли мати господарське 

або житлове призначення, однак опалювальних споруд на дослідженій 

ділянці не знайдено. Конструкція перекривалася шаром гумусованої землі, 

товщиною 0,6 м, поверх якого фіксувався шар жовтої материкової глини, 

товщиною 0,4 м. Зверху вал перекривався темно-сірим лісовим ґрунтом. 

Загальна висота валу від рівня материка становить 1,45 м, глибина рову – до 

1,0 м. Конструкція валу була подібна для оборонних споруд ІХ - Х ст. (Ревно 

ІБ) [Тимощук, 1982, с. 41, рис. 23]. 

На поселенні досліджено заглиблене житло каркасно-стовпової 

конструкції з піччю-кам’янкою та цілими формами ліпної (миски) та 

ранньогончарної (горщики) кераміки, що датується кінцем ІХ - першою 

половиною Х ст. [Миська, Погоральський, 2006, с. 260-264].  

Синхронним з цими пам’ятками виявилося поселення по вул. 

Тернопільській, де зафіксовано напівземлянкове житло з розваленою пічкою-

кам’янкою в північно-східному куті, каркасно-стовпової конструкції і 

недалеко від нього господарську яму з цілим ліпним горщиком райковецької 

культури. Десятим століттям датується ще одне поселення на лівому березі 

Гнізни по вул. Чайковського (рис. 2.9, ІІ,3).  

У Х ст. в сакральній частині городища (на думку Б.О.Тимощука) 

споруджується сакральний вал (2-й вал), що перекриває більш ранній довгий 

будинок (рис. 2.10, І). Цей вал мав висоту 1 м, на його пласкій частині був 

споруджений кам’яний майданчик-вівтар (на думку Б.О.Тимощука), ширина 

площадки складала 1,7 м. Камені, з яких складався майданчик, були сильно 

перепалені, що могло свідчити про часте використання його для вогнища. На 

кам’яній поверхні майданчика знайдені фрагменти кераміки Х ст., кістки 

великої рогатої худоби, свині, оленя, кам’яне пряслице. З напільної сторони 

прилягав рів (рис. 2.10, ІІ, 3). Про культовий характер цього валу свідчить ще 



 

 

52 
 
один довгий будинок, але вже Х-ХІ ст., що примикав до валу з внутрішньої 

сторони (рис. 2.10, ІІ, 1). Вдалося дослідити лише невелику частину цієї 

споруди. Вона була зорієнтована вузькою стороною в напрямку північ – 

південь. Ширина збереженої частини складала 3,8 м. Будівля мала каркасно-

стовпову конструкцію, долівка була земляна, вкрита пласкими камінчиками. 

На підлозі знайдено фрагменти гончарного та ліпного посуду, кістки великої 

рогатої худоби. В ніші стіни, що прилягала до валу зафіксовано поховання 

літнього чоловіка. Кістяк був випростаний і головою на захід. 

Супроводжувальних речей не зафіксовано. Поховання впритул примикало до 

валу і перекривалося культурним шаром пізнішої реконструкції.  

Наступна реконструкція оборонної системи Теребовлі здійснювалась 

під час правління князя Василька, ймовірно, в кінці ХІ – на початку ХІІ ст. В 

цей час будується вал, що обмежує крайню стрілку мису, де був збудований 

князівський палац з двором («княждвір») [Тимощук, 1998] від напільної 

частини городища. Вал являв собою земляний укос, яким була підсипана 

дерев’яна оборонна стіна. Основу стіни складали порожньотілі житлові 

опалювальні кліті для дружинників. Подібні кліті зрубної конструкції були 

зафіксовані в Ленківцях, Шумську (розміри: довжина 5,75 м, ширина не 

визначена) та інших [Тимощук, 1982, с. 74; Ягодинська, 2006, с. 139-140]. 

Вони опалювалися за допомогою глинобитної печі (діаметр 1,02 м, висота 

збереженої частини бортиків 12 см) [Ягодинська, 2006, с. 139, 140, рис. 2]. В 

цей час проведена реконструкція головного давньоруського валу, 

побудованого у Х - ХІ ст. Він був підсипаний до висоти 3 м, на вершині валу 

збудовані дерев’яні оборонні стіні, від яких фіксувалися залишки колод, а 

також обгоріле дерево та вугілля у рові (рис. 2.10, І,1) [Ягодинська, 1988, рис. 

7, 9; Тимощук, 1998, с. 125]. З внутрішнього боку до валу прилягали 

житлово-господарські кліті для дружинників, шириною понад 3 м. Під час 

реконструкції валу був розширений (до 7-8 м) та поглиблений (до 1,8 від 

давньої поверхні) рів [Русанова, 1984, с. 18].  
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Вал, збудований на початку ХІІ ст., зазнав кілька реконструкцій: перша 

пройшла у ХІІ ст., остання у другій половині ХІІІ ст. [Русанова, 1984, с. 16-

17].  

Ймовірно, в систему оборони були включені вали ранньозалізного 

часу. Зовнішній вал мав довжину 3500 м і своїми кінцями сягав обривистих 

схилів Замкової Гори. До кінців цього валу примикали ескарповані схили 

Замкової Гори, що тягнулися від кінця мису до валів. Ці ескарпи були 

підсилені дерев’яною стіною, залишки якої були знайдені Прикарпатською 

археологічною експедицією [Русанова, 1984, с. 20]. До городища з півночі 

примикали два відкритих поселення-супутники в уроч. Замкова Гора 

(городи) та уроч. Черпало та зі сходу поселення на вул. Тернопільська. Ще 

одне поселення Х - ХІ ст. фіксується по правому березі Гнізни по вул. 

Чайковського (Теребовля VІ). 

Підйом Теребовлі припадає на ХІІ – І половину ХІІІ ст. (рис. 2.9, І,в). 

Це пов’язано з кількома факторами. По-перше, з активною внутрішньою 

політикою князя Василька Теребовлянського та його послідовників. В цей 

період місто розширюється, про що свідчить збільшення кількості поселень 

цього періоду на території сучасного міста Теребовлі. Вони розташовані по 

обох берегах рік Гнізни та Серету. І не лише в самій Теребовлі, але й в 

околицях. З’являються нові пам’ятки (Кровінка ІІІ, Кровінка V, Теребовля 

VІІІ, Підгора І, ІІ, ІІІ, Залав’є І, Плебанівка ІІ, Семенів І (Зеленче (пристань), 

продовжують існувати старі (Теребовля І, ІІІ, V, VІ, VІІ, ІХ). В сучасній 

історичній частині по лівому березі Гнізни також зафіксовані фрагменти 

кераміки ХІІ - І половини ХІІІ ст. Ядром міста, як і раніше, була Замкова 

Гора, де спостерігається потужний культурний шар цього часу. 

Поновлюються стіни князівської частини городища [Могитич, 2000, с. 138-

139, рис. 3]. Проводиться ще одна реконструкція першого валу [Миська, 

2010, с. 314]. В сакральній частині (за Б.О.Тимощуком) городища між валами 

№ 1 та № 2 облаштовується християнське кладовище. Можливо, свідченням 

цього є досліджене жіноче поховання західної орієнтації. Біля черепа, на 
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відстані 15 см знайдене характерне для Західного Поділля 

оберненокінцевозагнуте скроневе кільце, ще одне подібне лежало поверх 

черепа [Миська, Погоральський, 2006, с. 265]. Фіксація давньоруського 

поховання додатково свідчить про те, що за першим валом існувала 

сакральна частина, де, можливо, відправляли в різні періоди язичницькі та 

християнські культові обряди та ховали померлих. За четвертим валом в 

урочищі Замкова Гора (городи) знаходилося поселення-супутник, де 

зафіксовано культурний шар, залишки від споруд та перепалені камені від 

печей-кам’янок Х - ХІ ст., печина від зруйнованих глинобитних печей ХІІ - 

ХІІІ ст. [Русанова, 1984, с. 21], а також виробничі споруди, скоріш за все 

зрубної конструкції, від однієї була досліджена підкліть [Ягодинська, 1999, с. 

96-101, Ягодинська, 2010, с. 237].  

Підкліть будівлі мала глибину 1,1 м, розміри 3,9 х 3,3 м. З двору у 

підкліть йшов окремий хід, що не був зв’язаний з верхнім поверхом. До 

підкліті вели три широкі сходинки (довжина входу 2,35 м, ширина 1,35 м, 

висота сходинок 0,10-0,15 м, глибина котловану до 1-ї сходинки 0,7 м), 

судячи з висоти входу, на першу сходинку спускалися драбиною. В північно-

західній стіні підкліті споруджена нішоподібна піч розмірами 1,2 х 0,75 м, 

висотою 0,6 м (рис. 2.21, 2). Піч знаходилась у північній стіні котловану, з 

правої сторони від входу і була повернута до нього устям, що є характерним 

для жител центральної та західної частини Київської Русі у ХІІ - ХІІІ ст. 

[Раппопорт, 1975, с. 141]. Перед пічкою знаходилась припічна яма глибиною 

0,2 м від рівня підлоги. Черінь увігнутий у материк на 0,2 м. Найцікавішою 

тут була знахідка рідкісного і нехарактерного для Західного Поділля посуду 

– сфероконусу. Це мініатюрна посудинка з вузьким горлом, товстими 

стінками та товстим і звуженим дном для перевезення цінної речовини або 

для зберігання ртутних чи інших матеріалів, що широко використовувались у 

виробництві металу, медицині та у косметиці (рис. 2.21, 2). Вона стояла попід 

стіною підкліті в спеціально викопаній для неї ямці. Подібний посуд 

характерний для південних та східних сусідів Давньоруської держави: масово 
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його знаходять у другій половині ХІІІ-ХІV ст.  у Волзькій Болгарії (Болгар, 

Біляр), Північному Кавказі, Середній Азії, Молдові та Білгороді-

Дністровському [Город Болгар, 1988, с. 92-95; Маликов, 1976, с. 69, рис. 25; 

Ртвеладзе, 1974, с. 280-284; Джанполадян, 1958, с. 201-203]. Поява подібного 

посуду в Молдові (Костешти, Старий Орхей) [Полевой, 1969, с. 211; 

Абызова, 1982, с. 171-174] та Білгороді-Дністровському [Кравченко, 1986, с. 

60-63] пов’язана із золотоординським періодом. 

Свідченням підйому Теребовлі у ХІІ - ХІІІ ст. було збільшення 

поселень і могильників в околиці міста (рис. 2.9, І,в). В цей час фіксуються 

невеликі за площею поселення, що розташовувались на І - ІІ надзаплавних 

терасах р. Гнізни і часто були пов’язані з виробничою діяльністю та 

транспортуванням товарів (виробів ремісників та сільськогосподарської 

продукції ) до пристані в Семенові І (Зеленче), що скоріш за все виконувала 

не лише роль перевалочної бази, де складувалися товари та доставлялися на 

човни. Ймовірно, тут була зосереджена князівська митниця. Навколишні села 

ХІІ - ХІІІ ст. (Зеленче І, Зеленче ІІ, Залав’є І, Семенів І) обслуговували 

потреби вищезгаданої адміністрації у продуктах харчування чи робочий силі. 

Цим пояснюється певна концентрація поселень та курганних та ґрунтових 

могильників (Зеленче ІІІ, Семенів ІІІ, Семенів ІV, Підгора ІІ) на відносно 

невеликій території. А городище в урочищі Костюлик (Підгора І), 

розташоване на високому березі р. Серет, звідки хороший огляд на відстань 

до 20 км, скоріш за все, виконувало сторожову функцію і попереджало не 

лише сусідні села, городище-пристань, але й князівську резиденцію в 

Теребовлі про небезпеку з півдня. Поруч з сторожовою фортецею 

знаходиться Угорницький монастир (Підгора ІІІ). Ймовірність того, що на 

місці Угорницького монастиря існував вже у давньоруський період монастир 

досить висока. На території сучасного Угорницького (Підгорянського) 

монастиря зафіксований культурний шар ХІІ - І половини ХІІІ ст. На ХVI І ст. 

(1633 р.) тут вже був давній монастир, якому король Ян Казимір надав 

грамоту [Городиський, Зінчишин, 1998, с. 158]. Цей монастир обслуговував 



 

 

56 
 
духовні потреби населення городища-пристані та прилеглих до нього сіл. 

Навпроти монастиря у 1876 р. А.Кіркор розкопав 6 давньоруських поховань, 

орієнтованих головою на захід [Ратич, 1957, с. 71, рис. 10; Власова, 1962, с. 

246-259]. Ще два могильники зафіксовано в околицях с. Семенова.  

Отже, підсумовучи вищесказане, можна зробити висновок про 

наступне: 

1. У кінці ІХ – початку Х ст. на місці літописної Теребовлі існувало 

городище – общинний центр Теребовля І райковецької культури з 

синхронними поселеннями Теребовля ІV, Теребовля ІХ, Кровінка ІІ. За 

П.П.Толочком «древнейшие восточнославянские города формируются 

преимущественно на базе «градов» третьей четверти І тыс. н.э.» [Толочко, 

1989, с. 47]. Дитинець виконував функції ритуального центра та сховища. 

Приблизно в середині Х ст. був побудований сакральний вал (на думку 

Б.О.Тимощука). 

2. У кінці Х – ХІ ст. з поширенням на цю території влади київського 

князя, з будівництвом перших давньоруських оборонних споруд (2-й вал) на 

дитинці (Теребовля І), поселень-супутників (Теребовля ІІ, ІІІ, V, VІ, ІХ) 

Теребовля набуває статусу князівської фортеці. 

3. У ХІІ – І половині ХІІІ ст. Теребовля стає тим літописним містом, 

що згадується в давньоруських літописах. Місто включає в себе дитинець з 

оборонними спорудами ХІІ – І половини ХІІІ ст. (Теребовля І), синхронні 

йому посади (Теребовля ІІ, Теребовля ІХ) та пригороди – пристань (Семенів 

І), селища-супутники (Теребовля V, VІ, VIII, X; Плебанівка ІІ; Зеленче І, ІІ; 

Семенів ІІІ, ІV), монастир (Підгора ІІІ), військово-сторожову фортецю 

(Підгора І), курганні (Підгора ІІ, Семенів ІІІ, Підгайчики ІV) та ґрунтовий 

могильники (Зеленче ІІІ). 

2.3.2. Літописний Збараж (Збираж). 

Перша писемна згадка про Збараж датується 1211 р. і пов’язана з 

походом польського князя Лєшка Білого, який „пустошив довкола”, але 

вказане місто не здобув [ПСРЛ, 1908, стб. 730]. Більше у літописі згадок про 
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Збараж не зафіксовано. Пізніше Збараж згадується у кінці ХІV ст. у зв’язку з 

будівництвом Дмитром Корибутом, сином Ольгерта Гедиміновича на старому 

городищі кам’яного замку [Підставка, 2010, с. 57].  

Літописний Збараж розташований на межі двох сіл Старий Збараж і 

Залужжя Збаразького району Тернопільської області, на ділянці Товтрового 

кряжу, пагорби якого мають висоту близько 400 м над рівнем моря. До складу 

міста входять два городища, що займають вершини гір Замкової і Бабиної, що 

розташовані одна навпроти другої на високих мисоподібних берегах р. Гнізна. 

Вони датуються Х - І половиною ХІІІ ст. (рис. 2.7, 2). Городище на Замковій 

горі знаходиться на лівому березі р. Гнізна. Від городища фіксуються чотири 

дугоподібні вали  (три давньоруські і один ранньослов’янський), що захищали 

городище з напільної сторони. Дитинець зруйнований пізнішою забудовою у 

литовсько-польський період (знайдено залишки укріплень замку та 

підвальних приміщень ХV-ХVІ століть [Ягодинська, 1998, с. 3-5, рис. 3, 4]). 

Давньоруське городище в урочищі Бабина гора на відміну від попереднього 

мало два вали. Перший (внутрішній) вал мав кільцеву форму, другий з 

напільної сторони – дугоподібну.   

До цих двох домінантних вершин належить ще одна, яку займає 

оборонна церква ХVІ століття в уроч. Монастирок або Чернеча Гора. На 

Чернечій Горі укріплень не знайдено, але зафіксовано культурний шар ХІІ-

ХІІІ ст. Всі три пам’ятки розташовані близько одна біля другої, приблизно в 

радіусі до 0,5 км. Згідно методики визначення малих міст, розробленої 

А.В.Кузою, серед відомих на той час давньоруських городищ місто є 

адміністративно-господарським, військово-політичним центром, центром 

розвитку ремісництва, торгівлі, культури, одним словом, 

багатофункціональним укріпленим поселенням [Куза, 1989, с. 49]. Для того, 

щоб городище було визнано містом, необхідно мати ряд умов: 1) площа має 

складати не менше 2,5 га; 2) наявність укріплень, садибно-дворова забудова; 

3) монументальне зодчество; 4) знахідки, що свідчать про адміністративний 

устрій (пломби, печатки), військову справу (зброя, спорядження коня і 
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вершника), сільськогосподарську, ремісничу, торгівельну діяльність 

населення, розвиток культури. Сюди можна додати ще наявність могильників, 

як один із факторів визначення міста. Якщо розглядати давньоруські пам’ятки 

біля Старого Збаража за А.В.Кузою, можна виділити наступні моменти: 

площа городища в урочищі Замкова Гора складає 4,6 га, городища в уроч. 

Бабина Гора – 0,95 га, обидва городища мають оборонну систему, що 

складається з валів та ровів і захищають заселену частину з напільної 

сторони; на відстані до 500 м на північ від Замкової гори існує старовинна 

церква в урочищі Монастирок, що свідчить про давню традицію будівництва 

церков саме тут, на освяченому місці. І скоріш за все, на місці старої 

дерев’яної церкви у ХVІ ст. була побудована кам’яна в комплексі з 

будівництвом кам’яного замка; з північної сторони городища на Замковій горі 

досліджено слов’янський урновий тілопальний могильник, що датується 

кінцем ІХ – початком Х ст. [Ягодинська, 1994, с. 134-157]; з західної сторони 

городища на Бабиній Горі знаходиться ґрунтовий могильник, на якому у 1883 

р. А.Кіркор досліджував давньоруські ґрунтові поховання з 

трупопокладенням [Археологічні пам’ятки, 1982, с. 160, Ратич, 1957, с. 69-

70]. Знахідки скарбу, що складався з срібних речей: трьох шийних гривен, 

двох браслетів, шести колтів київського типу, двох підвісок, семи намистин та 

бронзової шпильки [Siwkówna, 1939], а також срібного колта [Ягодинська, 

2010, с. 241, 242, рис. 8, 2] свідчать про те, що на території городища 

перебували представники боярсько-князівської верхівки, крім того, тут 

знайдений хрест-енколпіон, що датується І половиною ХІІІ ст. [Корзухіна, 

2003, с. 204, № 128, табл. 125, VІІ.1.1/128], натільна іконка [Ягодинська, 2007, 

с. 175, 176, 181, рис. 2,5], недорогі прикраси (скляні намистини та браслети, 

мідний браслет), деталі обладунку кіннотника (шпора), зброя (наконечник 

спису), побутові речі (прясло, наральник, сокира, трубчастий замок, ножі) 

тощо. 

Всі вище перераховані складові середньовічного міста можуть свідчити 

про міський статус літописного Збаража.  
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Під час досліджень дитинця та оборонної системи городища виявлено 

кілька етапів заселення території городища, в тому числі носіями 

райковецької  (ІХ - початку Х ст.) та давньоруської (Х - ХІ, ХІІ – І половини 

ХІІІ ст.) культур. Дослідження валу показали, що він був насипаний у ХІІ - 

ХІІІ ст. Платформа валу збудована з шару добре утрамбованої материкової 

глини, в якій добре читаються заглиблення від оборонних зрубів (рис. 2.8, 

І,1). З внутрішньої сторони вал підсилювався житлово-господарськими 

конструкціями з підвалом. Культурний шар насичений фрагментами кераміки 

ХІІ - ХІІІ ст. (рис. 2.8, І,2) та фрагментами скляних браслетів. Ряд частоколу 

проходив по укосу рову. Поруч з стовповою ямкою від частоколу, з 

внутрішньої сторони рову знайдено срібний колт з псевдоперлинами. 

Керамічний комплекс складався з типових для ХІІ - ХІІІ ст. 

різкопрофільованих горщиків з косо зрізаними та валикоподібно 

заокругленими вінцями на короткій або високій, чітко виліпленій шийці.  

Городище на Бабиній Горі мало два вали. У 1883 році А.Кіркором 

досліджувалася конструкція напільного дугоподібного валу. Ним було 

виявлено кам’яну крепіду висотою 0,7 м та житлово-господарські кліті з 

вогнищем. У насипу валу знайдено фрагменти кераміки ХІ – ХІІІ ст., залізний 

наконечник списа, глиняне прясло, фрагмент скляного браслету, керамічні 

намистини, та кістки домашніх тварин [Kirkor, 1883, с. 52-53]. Автором 

досліджено внутрішній кільцевий вал і частково внутрішню площадку 

городища. Вал споруджений на добре вирівняному материковому 

майданчику, на поверхні якого зафіксовані залишки від перепалених 

дерев’яних колод, з яких був споруджений зруб (рис. 2.8, ІІ). З внутрішньої 

сторони вал підсилювався крепідою, яка складалася з двох частин: 

традиційної кам’яної частини до якої примикала зі сторони зрубу вапнякова 

(сцементовані вапняковим розчином перепалені камені разом з великими 

фрагментами ліпної та гончарної кераміки середини Х ст.) (рис. 2.8, ІІ, 7-15). 

В заповненні оборонного зрубу також зафіксовані фрагменти гончарних 

горщиків середини Х ст. (рис. 2.8, ІІ,1-6). У ХІІ - ХІІІ ст. під час спорудження 
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валу з напільної сторони городища тут пройшла лише легка реконструкція – 

незначно підсипаний вал, на його вершині споруджений кам’яний майданчик.  

Таким чином, дослідження внутрішнього кільцевого валу на городищі в 

урочищі Бабина Гора та пізньослов’янського могильника біля городища 

Замкова Гора [Ягодинська, 1994, с. 137-153], знахідки фрагментів кераміки Х 

ст. в зруйнованому культурному шарі на території дитинця, дозволяє 

висловити гіпотезу про більш ранню дату заснування літописного Збаража – в 

першій половині Х ст. У 1211 році літописець згадує Збараж як місто, яке з 

огляду на місцезнаходження було прикордонним містом і носило 

адміністративно-фіскально-сторожові функції. У ХІІ - ХІІІ ст. основна 

частина міста знаходилась на лівому березі р. Гнізди, тут був 

адміністративний, ремісничо-торговий та культовий центр. На Бабиній Горі 

перебувала сторожа та грунтовий могильник, що у 1883 році вивчався 

А.Кіркором. Він знаходився з напільної сторони від городища і тут було 

виявлено 8 поховань західної орієнтації в неглибоких могильних ямах 

(глибина 0,55-0,7 м). Ще один ґрунтовий могильник зафіксований у 1988 році 

О.Ситником південніше городища Замкова гора [Ягодинська, 1995, с. 74]. До 

сфери впливу Збаража належали поселення-супутники Залужжя ІІІ, Залужжя 

ІV, Базаринці І, Верняки ІІ, Мотовилівка І, Черняхівці ІV (рис. 2.7, 1). 

Отже, літописний Збараж складався з дитинця, військово-сторожової 

фортеці, монастиря (церкви), двох ґрунтових могильників та шести селищ-

супутників. Можливо, саме фіскально-сторожові функції Збаража, його 

зручне місцезнаходження на  водному торговому шляху спонукало 

польського князя Лєшка Білого добиватися влади над містом.  

2.3.3. Микулин.  

Перша звістка про Микулин датується 1096 р. (1084 р.) у «Повчання 

Володимира Мономаха» у зв’язку з подіями, пов’язаними з братами 

Володарем та Васильком Ростиславовичами: «А потім [гонили ми] вслід за 

Ростиславичами за [город] Микулин, та не настигли їх. І на ту весну [ходив я] 
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до Ярополка [Ізяславича] зустрічатися, на [город] Броди» [ПСРЛ, 1908, стб. 

196]. 

Наступна звістка про Микулин фіксується під 1144 роком, коли 

відбулося військове протистояння між великим князем київським 

Всеволодом Ольговичем та князем галицьким Володимирком 

Володаревичем, в результаті чого Володимирко був позбавлений ряду міст, в 

тому числі і Микулина [ПСРЛ, 1908, стб. 316]. Останнє повідомлення про 

Микулин датується 1202 роком, де повідомляється про битву між галицько-

володимирськими військами та князем київським Рюриком Ростиславичем 

[ПСРЛ, 1908, стб. 717]. 

Літописний Микулин розташований в північній частині сучасного 

містечка Микулинці Теребовлянського району Тернопільської області. Це 

городище мисового типу, східної експозиції, площею 1,1 га, розташовано на 

високій другій надзаплавній терасі на правому березі р. Серет. Городище 

захищене з напільної північної та північно-західної сторони ровом, з 

північно-східної та східної – заплавою Серету, з півдня – крутими схилами 

мису. В північно-західній частині городища у ХVІ ст. збудований замок. 

Територія городища сильно поруйнована під час будівництва замку та 

будівельних робіт у 70-х роках ХХ ст. Обстеження території городища 

проведено В.О.Чорноусом [Чорноус, 1990, с. 101-102]. Дослідником 

фрагментарно був вивчений  культурний шар ХІІ - ХІІІ ст., представлений 

фрагментами гончарних горщиків, миски та скляного браслета. Була 

зроблена зачистка південної зруйнованої частини валу, в результаті чого 

зафіксовано кам’яну основу валу (крепіду). Розміри городища по лінії 

південної частини валу 180 м, північно-східної – 160 м, реконструйована 

довжина північно-західного валу – приблизно 140 м (рис. 2.11, 2).  

Приблизно за 200 м на південний захід від городища знаходяться два 

поселення ХІІ-ХІІІ ст. Микулинці ІІ (площа 0,30 га) та Микулинці ІV (площа 

0,18 га), розташовані на мисі східної експозиції, по лівому березі струмка, 

притоки Серету.  
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Невеликі розміри городища та проста оборонна лінія Микулина може 

свідчити про те, що в давньоруський час він виконував функції військово-

сторожової фортеці. 

2.3.4. Моклеків та Биковен. 

З літопису відомо ще про два міста – Моклеків та Биковен. Перша і 

остання згадка про них припадає на 1211 рік [ПСРЛ, 1908, стб. 730]. В праці 

«Літопис Руський» під редакцією Л.Є.Махновця ці міста локалізуються в 

Тернопільській області: «Моклеков – городище у Галицькій землі, на 

правому березі р. Серету, нині три городища на околиці с. Біла (тут колись 

був фільварок Мокляки) Чортківського району Тернопільської області» 

[Літопис Руський, 1990, с. 559]. Биковен же розміщувався на правому березі 

р. Лопушанки, правої притоки Серету, біля с. Оліїв (поруч був хутір 

Білокониця) Зборівського району Тернопільської області або на правому 

березі Серету біля с. Городище Зборівського району Тернопільської обл. (за 

6-7 км на південний схід від тієї ж Білокониці) в урочищі Бозок [Літопис 

Руський, 1990, с. 540]. 

Вперше про городища біля с. Біла Чортківського районів 

Тернопільської області згадує В.Пшибиславський – два городища в урочищі 

Монастирисько та одне в урочищі Черна [Pzhybyslawski, 1906, s. 22]. 

Натурні обстеження городищ біля с. Біла провів Р.Миська у 2004, 2006 

роках. В результаті цих досліджень було локалізовано три городища Біла І, 

Біла ІІ, Біла ІІІ [Миська, 2005, с. 25-31; рис. 11, 1]. Найранішим виявилося 

городище Біла ІІІ (рис. 2.12, 4), що датується кінцем ІХ - першою половиною 

Х ст. Оборонні споруди городища мали складну систему, яка нагадувала 

оборонну систему городища Ревно І [Тимощук, 1982, с. 39, рис. 21]. Всього 

нараховувалось вісім валів з ровами. Дитинець по периметру захищений 

валом. Приблизні розміри дитинця городища 150 х 60 м. З напільної сторони 

проходило ще чотири оборонні лінії, через які проходив в’ їзд на городище. 

Вали з напільної сторони мали дугоподібну форму. В’ їзд з обох сторін 

захищався додатковими перпендикулярними валами. Дослідником була 
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вивчена одна з трьох великих западин жител (глибина западини близько 0,5 

м), що добре фіксувалася під зовнішнім валом.  Ним виявилося житло 

стовпової конструкції, з пічкою-кам’янкою у південному куті. Частково 

розкрито внутрішній край валу. В основі валу виявлено кам’яну площадку, 

на якій знайдено кістки великої рогатої худоби та фрагменти ліпних 

сковорідок, мисок, горщиків з пальцевими вдавленнями  та фрагменти 

ранньокружальної кераміки. Подібна ситуація – житло під валом та  кам’яна 

площадка з внутрішньої сторони конструкції валу спостерігалася на 

Ревнянському городищі [Тимощук, 1976, с. 68-69, рис. 28, 29], перед 

пустотілими дубовими зрубами та кам’яною крепідою ззовні. 

 З літописним Моклековим, на думку Р.Миськи [Миська, 2009, с. 255-

262] пов’язане городище Біла ІІ. Воно розташоване на високому 

мисоподібному березі струмка в урочищі Черна і з напільної сторони 

захищається трьома лініями оборони (рис. 2.12, 3). Центральна площадка 

розмірами 130 х 60 м по периметру з півдня підсилена ескарпами, а з півночі 

невисоким валом. Через другий – четвертий дугоподібні вали з півночі та 

північного сходу до центральної площадки йдуть два в’ їзди. Другий вал має 

висоту 3 м біля північно-східного в’ їзду, глибину рову 4 м; біля північного 

в’ їзду - висота валу – 3,5 м, глибина рову – 5 м. На території центральної 

площадки вивчався культурний шар, в результаті чого виявлені фрагменти 

гончарних горщиків ХІІ - І половини ХІІІ ст., тут знайдені культові речі, 

зокрема, натільний білометалевий хрестик [Ягодинська, 2007, с. 352, рис. 

4,12, с. 353]. Топонімічна назва урочища Мокляки охоплює територію, що в 

значній мірі співпадає з урочищем Черна [Миська, Погоральський, 2010, с. 

217]. 

 Городище Біла І знаходиться на підвищеному лівому борту яру, по дну 

якого протікає потічок, в урочищі Монастирище (рис. 2.12, 2). Городище з 

напільної сторони оточене валом з ровом, зі сторони мису – ескарповано. В 

південно-східній частині валу фіксується в’ їзд у вигляді розриву шириною 3 

м. Висота валу – 2,7 м, глибина рову – 1 м. На площадці закладено два 
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шурфи, в культурному шарі знайдено фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст., 

кам’яний точильний брусок, фрагмент скляного псевдокрученого браслету 

чорного кольору [Миська, Погоральський, 2010, с. 215]. 

 Ще один укріплений майданчик (Біла ІІІа) зафіксований по південному 

борту яру. Він знаходиться між городищами Біла І та Біла ІІІ. Площадка 

округлої форми, ескарпована зі всіх сторін. Під час вивчення культурного 

шару знайдена кераміка Х, ХІІ – І половини ХІІІ ст. [Миська, Погоральський, 

2010, с. 216]. 

Городища ХІІ – І половини ХІІІ ст. біля с. Біла розташовані стратегічно 

вигідно (рис. 2.12, 1). Можливо, вони контролювали водний шлях по Серету, 

що з’єднував літописну Теребовлю з Дністром – шляхом до Чорного моря. 

Скоріш за все під їх контролем був ще й сухопутний шлях, який проходив 

через городища Біла ІІІ, Біла І. В цю систему військово-сторожових фортець, 

основною функцією яких була охорона водного шляху, добре вписується ще 

одне городище Федорівка І, що розташована вище по течії р. Серет на 

високому крутому березі ріки, біля с. Тудорів (Федорівка) Гусятинського 

району, за 4 км на північ від комплексу городищ Біла (рис. 2.12, 1).  

 Питання локалізації літописного Биковена до сьогодні ще не вирішено. 

Існує думка, що Биковен знаходився на Дністрі біля с. Буківня Тлумацького 

району Івано-Франківської області в урочищах Городище і Замчище. 

Городище з напільної сторони укріплено валом з ровом. Під час дослідження 

культурного шару там було виявлено житлово-господарські споруди, 

ґрунтовий могильник та кам’яну підоснову дерев’яної церкви [Томенчук, 

Філіпчук, 2001, с. 3, 4]. Як уже згадувалось, Л.Є.Махновець висловив 

гіпотезу про місцезнаходження Биковена в двох місцях - біля сіл Олієва або 

Городища Зборівського району  Тернопільської області [Літопис Руський, 

1990, с. 540]. Городище біля с. Олієва археологічно не досліджувалося, там 

слабкий культурний шар, зафіксовано кілька западин від жител і дрібні 

фрагменти горщиків Х - ХІ ст.  
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 Городище біля с. Городище в урочищі Бозок знаходиться на 

мисоподібному підвищенні правого берега Серету при впадінні в нього 

притоки Лопушанки. Займає невисокий (15-35 м) мисоподібний виступ 

східної експозиції, площею 1250 х 625 м. Є дані, що у 1871 р. городище було 

оточено валом зі всіх боків [Гаврилюк, 1994, с. 49-52]. До комплексу 

городища входять три поселення-супутники в уроч. Великий Клин, 

Глиниська, Сервилиця. З південно-східної вододільної частини мису до 

городища примикає ґрунтовий могильник з трупопокладеннями. На городищі 

проводились лише розвідкові шурфування О.Гаврилюком, в результаті чого 

виявлено два місця ювелірних майстерень. В межах однієї з них виявлено 6 

ливарних формочок, виготовлених з вапняку та рожевого пірофіліту. Одна з 

формочок (розміри 46 х 43 х 14 мм) мала 21 напівсферичне заглиблення для 

виготовлення сферичних намистин київського типу. Набір знахідок, що був 

зібраний з поверхні городища говорить про міський характер пам’ятки. Тут 

знайдено горщики, миски, корчаги, уламки близько 10 візантійських амфор, 

бальзамарій, пряслиця, тягарці до рибальських сіток. Вироби зі скла 

(фрагменти браслетів, намистини, персні, вставки до перснів, чарки, бокали, 

2 медальйони), вироби з бронзи та сплавів (хрести-енколпіони, натільні 

хрестики, медальйони [Ягодинська, 2007, с. 350, рис. 2, 1; с. 351, рис. 3, 6; с. 

352, рис. 5, 3-9, 17,18,20], браслети, дзвіночки, ґудзики, стиль, застібки для 

книжок, персні), вироби з заліза (криця, наконечники стріл, наконечники 

списів, шпори, замки, кресала, голки), вироби з каменю (пряслиця, точильні 

бруски, хрестики), вироби з кістки (кістень, гребені), вироби з бурштину 

(хрестики, намистини), а також свинцеві вислі печатки. Знахідки черепашок 

каурі, амфорної тари та фрагменти скляних візантійських браслетів синього 

кольору, що складають шосту частину від загальної кількості браслетів (за 

визначенням Ю.Щапової) свідчать про інтенсивні торгові зв’язки населення 

городища. З огляду на велику кількість предметів з кольорового металу, скла, 

а також предметів імпорту, енколпіонів та наявність вислих печаток, що 

підтверджували високий майновий рівень жителів міста. Можливо, саме 
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багатства Биковена (Бозка) могли привабити польського короля Лєшка 

Білого у 1211 році, коли він пройшовся рейдом по містах, що стояли на 

річках Галицького князівства – Сереті (Моклеків, Биковен) та Гнізні 

(Теребовля, Збараж). 

 2.3.5. Бакота. 

Про те що, Бакота була важливим форпостом у державі Данила 

Галицького свідчить запекла боротьба князя Данила з князями Болоховської 

землі та зрадниками боярами у 1241-1242 роках [Літопис, 1989, с. 399]. На 

короткий час Данило встановив порядок у Бакоті та інших містах Поділля, 

але вже у 1254-1255 рр. цей порядок був порушений появою татаро-

монгольського війська на чолі з Куремсою. Князь галицький змушений був 

посилати свого сина Лева відвойовувати Бакоту назад, що і було зроблено, 

але знов на короткий час. Намісник Данила в Бакоті боярин Милій здав місто 

завойовникам [Літопис, 1989, с. 413]. Після цього, місто занепало.  

На території Бакоти дослідження проводили В.Б.Антонович, 

І.С.Винокур, П.А.Горішній, О.М.Приходнюк, Р.О. Юра та багато інших 

дослідників [Археологічна спадщина, 2011, 73-74; Винокур, Горішній, 1994, 

с. 413; Довідник, 1984, с. 43-44; Маярчак, 2006, с. 28-29] комплексу 

давньоруських пам’яток біля с. Бакота Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області в уроч. Біла Гора, Скельки, На клині, Пушкарівка, 

Рудки (насьогодні більшість пам’яток затоплена). Бакота складалася з 

дитинця, трьох поселень, трьох грунтових могильників, скельного монастиря 

та церкви (рис. 2.22, 1-4). Дитинець розташований на мисі - підвищенні 

лівого берега Дністра (висота 20 м), при впадінні в Дністер р. Рудки. 

Простежено контури валу та рову по периметру городища. Збережена висота 

валів становила 0,7-0,8 м, ширина 2,5-3 м. За припущенням І.Винокура, 

фортифікації були зруйновані за наказом монгольських баскаків (1252 р.?). 

Залишки рову зафіксовані з напільної північно-західної сторони від 

площадки городища, у вигляді «видолинку» глибиною 1-1,1 м (рис. 2.22, 2). 

В заповненні рову знайдено фрагменти кераміки ХІІ - І половини ХІІІ ст. 
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Розмір городища 150 х 120 м. В центрі мисової частини городища виявлена 

западина. Досліджено культурний шар та житло ХІІ - ХІІІ ст. з глинобитною 

піччю. В центральній частині житла зафіксовано залишки череня другої, 

більш давньої печі. В житлі було знайдено уламки великої корчаги та глечика 

ХІІ - ХІІІ ст., фрагмент кам’яного жорна, три залізних ножі, цвяхи, уламки 

скляних браслетів, глиняного прясла та грузила. 

 Поселення-посад дитинця ХІІ - ХІІІ ст. в уроч. Пушкарівка. знаходився 

в південно-західному напрямку, приблизно в 85-90 м від течії р. Рудка, на 

першій надзаплавній терасі, на мисі, що піднімався над заплавою р. Рудка на 

8-10 м. Приблизна площа 1,0 га. Розкопки проводились І.Винокуром з 1974 р. 

Виявлено 9 житлових споруд. Це переважно наземні споруди, глибина яких 

від денної поверхні складала 0,3 м, в двох випадках від 0,5 до 0,9 м. Житла 

були підквадратної форми, середні за розмірами (4 х 3,8 м), в двох випадках 

розміри відрізнялися від стандартних – 5,4 х 3,8 м та 3,0 х 2,8 м, зрубної 

конструкції з глинобитними пічками в одному з кутів споруд (переважно 

північно-західному) або з пічками-кам’янками (таблиця 2.6). В житлі 

знайдені переважно фрагменти гончарних горщиків ХІІ – першої половини 

ХІІІ ст., фрагменти скляних браслетів, кам’яних жорен, в одному випадку 

залізні шпору та серп. 

 Поселення ІХ - І половини ХІІІ ст. розташоване в уроч. На клину, за 1,5 

км на південний схід від села. Досліджувалась у 1969-80 рр. І.С.Винокуром. 

Досліджено 2 житла ІХ - ХІ ст. (3а, 39), 4 житла ХІІ - ХІІІ ст. (3, 6а, 18, 55). 

Цікавим за своєю конструкцією виявилось житло 3. Це була трьохчастна 

напівземлянка, що складалася з двох житлових приміщень, з’єднаних сінями 

з невеликою коміркою. Площа житлових приміщень біля 7,5 кв. м. В 

кожному житловому приміщенні добре збереглися печі-кам’янки. Стіни 

будівлі підмащені біля основи глиною. Крім того, збереглися приставлені до 

стіни пласкі плити каменю-вапняку. Будівля заглиблена від давнього рівня на 

0,6 м. Між двома житловими камерами був перехід у вигляді сіней. З 

північного боку до сіней примикала викладена камінням основа комірки. 
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Простежено ями від опорних стовпів. Три більші з них (діаметром до 0,75 м) 

знаходились на поздовжній осі будівлі (очевидно, підтримували дах). По 

кутах житлових камер також були стовпові ями (діаметром до 0,45 м). Крім 

того, при переході з однієї камери в іншу розчищено ще дві ямки від стовпів 

діаметром 0,2-0,25 м. І.Винокуром зроблена графічна реконструкція цього 

двоповерхового будинку (рис. 2.22, 6). 

Отже, комплекс пам’яток Бакоти можна віднести до літописних міст. 

Це підтверджується її складовими: дитинцем, окольним містом – посадом, 

поселеннями-супутниками, трьома могильниками, скельним монастирем та 

церквою, внутрішньою забудовою поселень та дитинця, тобто тих складових, 

що необхідні для визначення міста. 

 

 2.4. Топографія поселень Х - ХІІІ ст. 

  

Топографія поселень Х - ХІІІ ст. була різноманітною. Всього 

проаналізовано 67 поселень, з них 53 продовжували існувати у ХІІ - ХІІІ ст. 

Майже 42 % розміщалися на високих або низьких мисах (Теребовля ІІ, уроч. 

Черпало) південної - південно-східної експозиції (21%), східної та північної 

(7 %), західної (3,5 %). 28 % поселень знаходилися на високих берегах рік, 

що переходили у плато південної (10 %) та східної  

(26 %) експозицій (таблиця 2.4). Переважно це стосується поселень 

Середнього Придністров’я, для якого характерні глибокі каньйоноподібні 

долини рік, а також поселень, що відігравали роль посаду городищ і 

знаходились з напільної сторони від дитинця (Старий Збараж І, уроч. 

Замкова Гора, Теребовля ІІІ, уроч. Замкова Гора (городи), Крутилів ІІІ, уроч. 

Замчище тощо). Частина поселень (45 %) розташовувалась на невисоких, 

часом підвищених мисоподібних берегах рік та струмків (1-3 надзаплавні 

тераси) переважно південно-східної - південно-західної експозиції  (13 %), 

східної (13 %), західної (7 %), дуже рідко – північної (3,5 %) експозицій 

(Крутилів ІІ, уроч. Бабина долина, рис. 2.15, І; таблиці 2.2; 2.4).  
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За площею вони поділяються на малі, середні, великі. Загалом площа 

поселень коливається від 0,01 га до 23 га. 

Поселення Х-ХІ ст.  Площа (га) Загальна кількість Процентне 
відношення 

Малі  до 1 га 23 34 % 

Середні  від 1 до 2 га 17 майже 9 % 

Великі  більше 2 га 27 40 % 

 

Якщо кількість городищ ХІІ - ХІІІ ст. збільшилася лише у 1,8 рази 

порівняно з попереднім періодом, то число поселень цього ж періоду 

збільшилося майже у 5 разів. Різкий ріст кількості поселень можна пояснити 

кількома чинниками. По-перше, зміною кліматичних умов. Цей період 

характеризувався  потеплінням, збільшенням вологості, відсутністю великих 

неврожаїв і голодоморів [Томашевський, 2003, с. 10]. Покращення 

кліматичних умов дозволило вирощувати більші врожаї (максимум 

потепління спостерігався в 1200-1250 рр.) [Томашевський, 2003, с. 10], відтак 

пожвавилася торгівля та економічне життя, покращився добробут населення. 

Все це спричинило і демографічний підйом, свідченням чого стало різке 

збільшення відкритих поселень ХІІ - ХІІІ ст. (рис. 2.3).  

Топографічно це виглядає таким чином: мисове розміщення мали 103 

поселення (33 %), вони займали південні, південно-західні, південно-східні 

схили мисів у 36 %, східні – у 20 % випадках, північно-західні, північно-

східні схили – у 11 % випадках, західні схили – у 9 %. У 21 % випадків 

експозиція поселень не визначена. На плато або на високих берегах рік 

знаходилось 39 поселень. На 1-2 надзаплавних терасах рік та струмків 

розташовувалось 180 (56 %) від загальної кількості поселень. З них 45 (25 %) 

мало південну, південно-східну, південно-західну експозицію, 20 (11 %) - 

східну, 16 (9 %) - західну і 17 (9 %) - північну експозиції (таблиці 2.2; 2.4). На 

жаль, для 89 поселень, що складає 49 % поселень, розташованих на 1-3 

надзаплавних терасах не визначено експозиції схилів.  
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Статистично опрацьована площа 192 поселень. Малі за площею 

поселення складали 48 % (92), середні – 22 % (43), великі – 30 % (57). Серед 

малих поселень, що мали площу до 1 га, виділяються мініатюрні (на кілька 

сімей) площею до 0,5 га – 64 (70 %) і серед них на одну садибу (на одну-дві 

сім’ ї, що складало площу до 0,1000 га) - 12 (13 %). Показовим є досліджене 

автором наземне житло ХІІ - ХІІІ ст. біля с. Малашівці Зборівського району 

Тернопільської області (Малашівці VII) [Строцень, Ягодинська, 1997, с. 84-

92]. Житло зафіксовано Б.С.Строценем під час дослідження вельбарського 

поселення (рис. 2.13, 3). На поселенні давньоруський культурний шар 

відсутній, але за 1,5-2 км на північний схід від житла знаходиться 

давньоруське поселення Малашівці ІV в уроч. Замчище. Подібна ситуація 

була і поблизу с. Байківці Тернопільського району. Давньоруський 

культурний шар по підйомному матеріалу не фіксувався і житло було 

знайдене випадково під час риття котловану під сучасний будинок, але 

невелике поселення ХІІ - ХІІІ ст. Байківці І знаходилось за 1 км на північ на 

тому ж мисі.  

Територія багатьох поселень ХІІ - ХІІІ ст. знаходиться на орних полях, 

розорюється в результаті чого забудова не фіксуються за зовнішніми 

ознаками, важко визначити межі пам’яток без шурфувань. Тому до повного 

археологічного дослідження поселень важко визначити систему внутрішньої 

забудови поселень, наявність вулиць, кількість житлових споруд, садибну 

забудову тощо. Частина поселень Х - ХІ ст. заліснена і тому тут збереглися 

котловани жител у вигляді підквадратних западин. Вони неглибокі, до 0,2 – 

0,3 м від денної поверхні, розмірами 3 х 4 м. Западини залишалися також і 

від господарських ям, але менших розмірів. На поверхні читалися також 

сліди наземних споруд. Тому під час проведення геодезичної зйомки 

поселення у лісі можна попередньо (до археологічних розкопок) визначити 

площу та межі поселень, їх внутрішнє планування, виділити межі садиб та їх 

складових – жител, господарських ям та наземних господарських споруд 

(Крутилів ІІІ, уроч. Замчище, рис. 2.6, І; Городниця ХV, уроч. Богит, рис. 2.6, 
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ІІ; Крутилів ІХ, уроч. Біля Санаторія, рис. 2.14, 1; Городниця V, уроч. Скала, 

рис. 2.14, 2; Крутилів VI, уроч. Хаща, рис. 2.14, 3; Городниця ІХ, рис. 2.13, 2; 

Городниця ХІІІ, уроч. Богит, рис. 2.13, 4; Теребовля ІІ, уроч. Черпало, рис. 

2.14, 5а; Крутилів ІІ, уроч. Бабина долина, рис. 2.15, 1). Вперше методика 

пошуку поселень за «западинами» була використана у 1928-29 роках 

П.П.Єфременко та П.М.Третяковим під час дослідження Боршевських 

городищ на Дону. Пізніше цей метод був застосований на Новотроїцькому 

городищі Ляпушкіним, під час дослідження городища Тітчиха 

А.М.Москаленко, а на території Північної Буковини - Б.О.Тимощуком, 

І.П.Русановою, Л.П.Михайлиною [Михайлина, 2007. с. 49].  

Автором досліджувалися літописні міста Теребовля [Ягодинська, 1988; 

Ягодинська, Виногродська, 2003], Збараж [Ягодинська, 1998; 2010], 

городища Звенигород, Богит, Говда з округами у співавторстві з 

І.П.Русановою, Б.О.Тимощуком, І.О.Гавритухіним [Ягодинська, 2001; 2002; 

2009]. Тут знайдено 12 поселень, що фіксувалися за западинами. Серед них 

виділяються малі, середні та великі поселення.  

Тип поселень Назва пам’ятки площа (га) кількість западин № рисунка 

малі Крутилів V 

Крутилів VIІ 

Крутилів ІХ 

Городниця ІХ 

Теребовля IV 

0,28 

0,3 

0,91 

0,9 

1,0 

6 

розорано 

16 

18 

17 

- 

рис. 2.14, 4 

рис. 2.14, 1 

рис. 2.13, 2 

рис. 2.14, 5б 

середні Городниця ХІІІ 

Теребовля ІІ 

1,7 

1,12 

12 

22 

рис. 2.13, 4 

рис. 2.14, 5а 

великі Городниця ХІV 

Крутилів VI 

Крутилів ІІ 

Городниця V 

Крутилів ІІІ 

Крутилів ІV 

2,25 

2,4 

3,6 

8,3 

11,0 

23,43 

22 

38 

79 

89 

112 

розорано 

- 

рис. 2.14, 3 

рис. 2.15, 1 

рис. 2.14, 2 

рис. 2.6, І,1 

- 
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На таких поселеннях можна було ще до початку досліджень виділити 

садиби, розраховані на 1-2 сім’ ї. Автором досліджено три садиби на 

поселеннях Крутилів ІІ (рис. 2.15, ІІ,1), Крутилів ІІІ (рис. 2.17, Б,1) та 

Теребовля ІІ (рис. 2.17, А,І). Вони належали до посаду (поселення Крутилів 

ІІ, уроч. Бабина долина) та до поселень-супутників городищ (Крутилів ІІІ, 

уроч. Замчище; Теребовля ІІ, уроч. Черпало). Площа садиб складала 

відповідно 900 кв. м, 460 кв. м і 30,4 кв. м. Тенденція до виділення малих 

сімей, що проживали у невеликих садибах, почалася у Х - ХІ ст. У ХІІ - ХІІІ 

ст. ця тенденція посилилася, про що свідчить значний відсоток мініатюрних 

поселень.  

Велика площа поселень пояснюється кількома чинниками: по-перше, 

великі поселення з насиченим та потужним культурним шаром (залишками 

ремісничої діяльності, шлаками, фрагментами скляних браслетів, уламками 

залізних предметів тощо) свідчать про те, що вони скоріш за все, були 

посадами або поселеннями-супутниками городищ (Устя VII, Крутилів ІІІ, 

Крутилів ІV, Семенів V). Вони розташовувались на великих водних артеріях, 

що, ймовірно, у давньоруський період були судноплавні (по р. Дністер - 

Зелений Гай V, Заліщики ІІІ; по р. Гнізні та її притоці Гніздичній – Лозова І, 

Дичків І, Дубівці ІІ, Стегниківці І, Кобилля VI, Кобилля ІХ; по р. Стрипі – 

Рукомиш ІV, Переволока ІІІ-V, Старі Петляківці ІІ-ІІІ; по р. Серет – Серетець 

І, Серетець ІV, Долина V, Залав’є І, Мишковичі ІV, Джурин І, Нагірянка ІІ, 

Товстеньке І, Настасів V, Настасів VII тощо) і могли виконувати функцію 

факторій. Не можна виключати ще один фактор. Всього зафіксовано 48 

поселень з площею більше 2 га. З них лише 15 (31 %) – одношарові 

(давньоруські), інші – багатошарові. Під час розвідок дослідниками 

визначалася загальна площа. Можливо, давньоруська частина займає меншу 

площу від загальної, що можна визначити лише після повного дослідження 

поселення. Серед поселень з площею більше 10 га немає одношарових 

поселень давньоруського часу.   

 2.4.1 Внутрішня забудова поселень. 
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Питання внутрішньої забудови території поселень на Західному 

Поділлі вивчене недостатньо. До повного дослідження всієї площі поселень 

важко визначити їх систему забудови. Як зазначалося вище, складаючи 

геодезичні плани поселень Х - ХІ ст. в лісах, можна виділи чітку садибну 

забудову поселень. На жаль, на згаданій території через природні умови 

дерево не зберігається, тому під час археологічних досліджень неможливо 

прослідкувати напрямки вулиць, мощення, як майже не прослідковується і 

огорожа, що відділяла садиби від вулиць. Особливо важко виділити вулиці на 

щільно забудованих поселеннях (Крутилів ІІІ).   

 Дослідження території поселень великими площами дозволяє 

прослідкувати садибну забудову, що досліджувалася автором на поселеннях 

ІІ половини Х – початку ХІІ ст. Це садиби на поселенні-супутнику літописної 

Теребовлі – Теребовля ІІ (урочище Черпало, рис. 2.17, А,І), поселенні - посаді 

городища Звенигород (Крутилів І) в урочищі Бабина долина (Крутилів ІІ, 

рис. 2.15, ІІ,1) та в урочищі Замчище (Крутилів ІІІ, рис. 2.17, Б,1). Жителі всіх 

трьох поселень займалися змішаним господарством – виробництвом та 

сільським господарством. Центральна частина цих поселень була особливо 

щільно забудована і лише на периферії добре виділялися окремі садиби, в 

склад яких входили житла, наземні господарські споруди та ями. 

Садиба на поселенні Крутилів ІІ, в уроч. Бабина долина (рис. 2.15, ІІ,1) 

знаходилась в південно-східній частині урочища. Вона мала площу 900 кв. м 

і представляла собою комплекс з двох синхронних жител (споруди 5а, 8 

згідно польової нумерації), двох майстерень (споруди 5, 9), шести 

господарських будівель (споруди 1-4, 6, 7) та трьох господарських ям. 

Садиба розташовувалась недалеко від недобудованого валу та давньої дороги 

і відділялася від них огорожею, про що свідчать ряд стовпових ямок з 

південного краю. Вона розміщалася на крутому схилі північної експозиції 

(перепад височин в межах садиби складає 5,25 м), тому південні стінки всіх 

споруд значно вищі за північні, а в наземних спорудах північні стінки споруд 

майже знівельовані і читаються лише за стовповими ямками. Всі будівлі 
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підквадратні або підпрямокутні в плані, орієнтовані кутами за сторонами 

світу, каркасно-стовпової конструкції. Житлові та виробничі приміщення є 

землянками, тут фіксуються вертикальні стіни котлованів (за виключенням 

майстерні-землянки 9), рівне дно (в трьох випадках – кам’яне через виходи 

корінної породи). Центральна частина двору між спорудами була замощена 

вапняковими плитками і просто рваним камінням (рис. 2.15, ІІ,1). Внутрішній 

простір садиби організовано таким чином, що в південній частині 

сконцентровані виробничі та господарські споруди. Житло відстоїть дещо 

відокремлено від виробничої частини садиби. Особливістю садиби є 

повторне використання котлованів землянок для виробничих потреб. 

Виділяються два етапи існування садиби – І половина – середина ХІ ст. та 

кінець ХІ – початок ХІІ ст. 

 Найбільш ранньою виявилась землянка 5а (житло 1, рис. 2.16, І,а), 

котлован якої був повторно використаний під майстерню після загибелі 

житла. Це підквадратна в плані землянка (розміри 2,85 х 2,6 м, глибина 1,8 м, 

площа 7,44 кв. м), з пічкою-кам’янкою у північному куті (розміри 1,5 х 1,3 м, 

збережена висота 0,7 м, площа 1,95 кв. м). В основу бокових стінок печі 

поставлені дві плити підовальної та підтрикутної форми, зі сторони череня та 

задньої стінки – великі камені. Дрібне каміння вкривало зверху задню та 

бокові стінки. Посуд представлений ліпними мисками різного профілювання 

та сковорідками, в тісті яких зафіксований великий відсоток крупного шамоту 

та гончарними горщиками ХІ ст., в тісті яких переважав крупнозернистий 

пісок. Вінчики манжетоподібні, стінки орнаментовані лінійно-хвилястим 

орнаментом. На підлозі житла, біля західної стіни, знайдено плужний ніж 

(чересло), що свідчив про зв'язок господарів житла з сільським 

господарством, біля східної – три кістяні проколки, кілька кам’яних брусків, 

біконічне пірофілітове пряслице. Найбільш зручне місце для влаштування 

входу знаходилось ближче до північно-східного кута.  

 Як згадувалось вище, після знищення житла його котлован був 

використаний мешканцями садиби для влаштування майстерні (майстерня 1). 
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Для цього котлован був розширений для спорудження бокових лежаків – 

материкових останців, поверхня яких викладена кам’яними плитками. 

Нерівна підлога понижувалася до північної стіни і також була вкрита 

невеликим вапняковим камінням, подібним до того, що знаходилось на 

подвір’ ї садиби між будівлями. Біля південної стіни підлога підвищувалась і 

переходила у своєрідну материкову сходинку-лежак, що вела до 

нишеподібної печі (розміри 1,3 х 0,6 м, висота 0,5 м). Склепіння печі 

викладено камінням, що з часом завалилося. Черінь мав грушоподібну форми 

(рис. 2.16, І,а). Вздовж південно-східної стіни будівлі йшов ще один 

материковий останець – лежак, вкритий подвійним шаром кам’яної кладки. 

Тут знаходилася яма для сміття (діаметр 0,4 м, глибина від рівня лежака 0,55 

м), з фрагментами гончарного горщика ІІ половини ХІ ст., з 

крупнофракційним піском у тісті та лінійним орнаментом. В майстерні 

знайдено чотирьохграний бронебійний наконечник стріли, фрагмент 

глиняного округлобокого пряслиця, точильний брусок, кістяні проколки та 

голки. Розміри виробничої споруди значно збільшились порівняно з житлом, 

що йому передувало, перш за все за рахунок розширення південної та східної 

стінок. Виходячи з того, що піч знаходилась майже на денній поверхні та 

фіксація стовпових ямок в північній частині споруди, можна зробити 

висновок про легку навісну конструкцію стін та даху споруди. Наявність 

нишоподібної печі, кам’яних площадок і лежаків, ступеня спрацьованості 

кам’яних площадок говорить про виробниче, скоріш за все, залізоробне 

призначення споруди. 

 Синхронним з житлом 1 (споруда 5а) виявилось житло 2 (споруда 8, 

рис. 2.16, І,б). Котлован землянки був аналогічним до інших (розміри 3,4 х 3,2 

м, найбільша глибина 1,3 м), дно – біла материкова крихта, затоптана та 

вкрита дрібними вугликами, особливо біля печі. По периметру житла 

зафіксовано 7 стовпових ямок від дерев’яних конструкцій. В західному куті 

знаходилася пічка-кам’янка, склепіння та задні і бокова зовнішня стінки якої 

складені з дрібного каміння (розміри - 1,35 х 1,5 м, висота збереженої частини 
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0,4 м, розміри череня 0,6 х 0,5 м). В основу конструкції печі покладені великі 

округлі камені. Черінь овальної форми, рівний у перерізі, підмазаний рідкою 

глиною. В обкладці печі та за пічкою знайдено численні фрагменти гончарної 

кераміки ХІ ст. На підлозі знайдено фрагмент ліпної сковорідки та глиняне 

грузильце від ткацького верстата. 

 Крім майстерні № 1 у споруді 5 зафіксовано ще одну майстерню (№ 2) з 

двома періодами існування (споруда 9, рис. 2.15, ІІ,2,3). 

 Конструкція стін майстерні № 2 (розміри 4,4 х 3,6 м, глибина 1,2 м) 

аналогічна попереднім землянкам за виключенням наявності заокруглених 

північного та східного кутів. Стіни котловану полого заокруглювались до 

нерівної підлоги. Ближче до північного кута мала місце робоча кам’яна 

площадка, розмірами 1,6 х 1,6 м, висотою 30 см. Зі східної сторони до робочої 

площадки примикало кругле вогнище розмірами 1,2 х 1,1 м. Подібне вогнище 

мало місце з південної сторони площадки (0,4 х 0,4 м, черінь заглиблений у 

підлогу). По середині західної стіни споруди виявлений вхід, від якого 

залишилася напівовальна сходинка. Нечисленні знахідки представлені 

фрагментами ліпних сковорідок та гончарних горщиків ІІ половини – кінця ХІ 

ст. Тісто сковорідок мало значні домішки крупно фракційного шамоту, а 

також крупнозернистого піску та жорстви. Для горщиків характерне тісто з 

домішками крупнозернистого піску та дрібного шамоту. Орнамент – 

переважно лінійний.  

Певний час котлован майстерні був закинутий, про що свідчило 

потужне заповнення. У ІІ половині ХІ ст. – на початку ХІІ ст. в межах 

існуючого котловану знову була влаштована майстерня (верхній горизонт 

споруди 9, глибина 0,9 від денної поверхні). В центрально-західній частині 

будівлі виявлено кам’яну площадку, складену з великих кам’яних брил 

вапняку. Робоча площадка споруджена на підлозі, що понижувалась до 

центру майстерні. Знайдено фрагменти гончарної та ліпної кераміки, серед 

яких виділяються миски та сковорідки. Гончарний посуд представлений 

горщиками ІІ половини ХІ ст. – початку ХІІ ст. В шарі з кам’яною площадкою 
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знайдено фрагмент темно-зеленого крученого браслета з склопасти, 

ромбоподібний черенковий наконечник стріли, що датується за 

А.Ф.Медведєвим ІХ - серединою ХІІІ ст. (рис. 2.15, ІІ,5). Автор наголошує на 

найбільше розповсюдження подібних наконечників стріл у ХІІ - І половині 

ХІІІ ст. [Медведєв, 1966, с. 48]. Біля кам’яної площадки зафіксовано 

половинку глиняної ллячки, на підлозі та в заповнення знайдено фрагменти 

залізного шлаку, скупчення вугликів. Такий же шлак та вугілля мали місце і 

за межами майстерні, біля західної стіни. 

 На території садиби разом з заглибленими житлам та майстернями 

досліджено 6 нежитлових наземних споруд різних розмірів та призначення 

(рис. 2.16, ІІ). Всі вони були опущені в материк на глибину 0,4 - 0,6 м біля 

південно-західних стін, північно-східні – знівельовані. Стіни та підлога 

нерівні. Часом підлогою слугували виходи кам’яної породи. Стіни 

фіксувалися лише за стовповими ямками (діаметр 10 см, глибина 5-15 см), що 

розташовувались зигзагоподібно. Поруч з стовповими ямками знаходились 

скупчення перепаленої обмазки з чіткими слідами від дерев’яних 

конструкцій, що свідчить про плетену конструкцію стін у вигляді тину, 

обмазаного глиною для міцності та кращого захисту від холоду та дощу. Такі 

стіни добре фіксувалися в переважній більшості наземних споруд (споруди 1, 

3, 4, 7). В трьох випадках в цих приміщеннях мали місце опалювальні 

пристрої – вогнища різного діаметру (споруди 1, 3, 4), в трьох будівлях – 

неглибокі господарські ями (спор. 1, 4, 6). Площа приміщень коливалась від 

4,8 кв. м. до 19 кв. м. Частина з них мала, ймовірно, виробниче призначення 

(спор. 4, 7; рис. 2.16, ІІ,3), інші – господарське (спор. 1, 2, 3, 6; рис. 2.15, 

ІІ,1,2), пов’язане з життєдіяльністю жителів садиби. Питання 

функціонального призначення господарських приміщень залишається 

відкритим. Дослідники поділяють нежитлові наземні споруди на господарські 

та господарсько-побутові, зосереджені в одному дворі (садибі), що «могли 

використовуватися як для господарських цілей, так і для побутових потреб 

одночасно» [Готун, 2003, с. 174]. У всіх спорудах знайдені фрагменти від 
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гончарних горщиків та ліпних мисок та сковорідок Х – ХІ ст. В тісті 

гончарних горщиків виявлений крупнозернистий пісок інколи з домішками 

жорстви, в тісті ліпної посуди використовувався шамот. 

 Найбільшою господарською будівлею була споруда 4 (рис. 2.16, ІІ,3), 

що мала прямокутну форму, площею 19 кв. м (розміри 5,0 х 3,8 м) та 

глибиною 0,6 м біля південно-західної стіни. По периметру стін зафіксовано 

23 стовпові ямки діаметром та глибиною 10-15 см. Стіни легкі, плетені у 

вигляді тину. Споруда ділиться на дві частини. Менша відгороджена від 

більшої легкою стіною каркасно-стовпової конструкції. В більшій частині в 

південному куті знайдено невелике, але потужне вогнище (розміри 0,3 х 0,3 

м), товщина перепаленої частини 8-10 см. Майже в центрі споруди викопана 

еліпсовидна яма (розміри 0,4 х 0,3 м, глибина 20 см). На підлозі зафіксована 

гончарна та ліпна кераміка, а також перепалені кістки тварин та вуглики. 

Можливо, приміщення використовувалося для зберігання 

сільськогосподарської продукції. 

 Крім жител, майстерень та наземних будівель, на території садиби 

зафіксовано три господарські ями, дві з яких круглі конусоподібні, а одна 

підпрямокутної форми. 

 Отже, садиба на поселенні біля с. Крутилів в урочищі Бабина Долина 

складалося з двох жител, двох майстерень, семи нежитлових наземних споруд 

та трьох ям різного господарського призначення. З огляду на наявність 

ремісничих споруд, пов’язаних з залізоробним виробництвом, жителі садиби 

займалися виробничою діяльністю. Але в той же час наявність в одному з 

жител залізного чересла свідчить про зайнятість господарів садиби 

сільськогосподарським господарством. Датується садиба ІІ половиною ХІ – 

початком ХІІ ст.  

 Поселення Теребовля ІІ (рис. 2.17, А,1) є супутником дитинця на 

Замковій Горі (Теребовля І). Воно займає вершину мису південно-східної 

експозиції, утвореного струмками Печівник та Печенія. На поселенні 

збереглися залишки від заглиблених жител – западини у кількості 22 (площа 
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1,12 га, рис. 2.14, 5а). Западини групувалися переважно по дві, ці групи 

знаходились досить далеко одна від другої, що дозволило виділити 7 садиб. В 

південній частині поселення досліджувалася садиба, що складалася з двох 

жител та двох господарських наземних будівель, розташованих на 

горизонтально спланованій площадці. Житлові споруди орієнтовані стінами 

по сторонах світу, господарські будівлі – кутами. Житла були квадратні в 

плані, котловани заглиблені на 1,4 та 1,2 м, стіни каркасно-стовпової 

конструкції, про що свідчать стовпові ямки та залишки дерев’яних колод. В 

обох житлах в північно-східних кутах знаходились пічки-кам’янки, розмірами 

1,3 х 1,3 м та 1,2 х 1,2 м, складені з великих (переважно навколо череня) та 

середнього розміру каменів. Розміри черенів тотожні (0,6 х 0,4 м). Черені 

були трохи заглиблені у материкове дно.  

 Житла, крім спільних рис, мали свої відмінності. В житлі 1 (рис. 2.17, 

А,ІІ,1) поруч з піччю під північною стіною знаходилась овальна яма (глибина 

10-15 см, діаметр 0,60 м). Між стінкою котловану і краєм припічної ями 

знайдений фрагмент дерев’яної конструкції стіни - обгорілої колоди 

товщиною 15 см. Великий фрагмент колоди був зафіксований між східною 

стінкою печі та котлованом житла. По периметру житла, в кутах та 

посередині стін мали місце стовпові ямки діаметром 15-20 см та глибиною 10-

20 см. Біля північної та західної стін фіксувалися неглибокі ямки від якихось 

дерев’яних конструкцій, можливо, від дерев’яного лежака (це стосується ямок 

біля північної стіни). Вся площа житла перекривалася жовтою материковою 

глиною, в якій фіксувалися дрібні вуглики та відтиски від перепалених колод 

товщиною 15-20 см. В східній частині південної стіни виявлений вхід 

шириною 1 м. Він фіксувався у вигляді неглибокої виїмки в стіні та двох 

стовпових ямок біля стіни за межами котловану. Із знахідок, крім фрагментів 

ліпної кераміки, зафіксовано залізний ніж з широким лезом та прямою 

спинкою, що лежав перед входом.  

 Житло 2 відрізнялося від попереднього наявністю господарських ям. 

Одна з них знаходилась ближче до південної стіни житла, навпроти печі. Це 
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господарська яма циліндричної форми з заокругленим дном діаметром 1 м, 

глибиною 1,5 м (рис. 2.17, А,ІІ,2). В заповненні ями знайдено фрагменти 

ліпної та гончарної кераміки Х ст. та вуглики. Друга яма мала грушоподібну 

форму глибиною 0,85 м, діаметр дна 0,85 м, діаметр горловини 0,45 м. В 

заповненні ями знайдено вуглики, дрібні фрагменти кераміки та обпалене 

каміння від зруйнованої печі. Обидві ями, ймовірно, виконували функцію ям-

погребів, причому в грушоподібній ямі, скоріш за все, зберігалися зернові 

припаси за аналогією на інших поселеннях [Готун, 2003, с. 178]. Під 

північною стіною знайдено фрагмент колоди від дерев’яної обшивки стін, на 

підлозі залишки гончарних горщиків та ліпної сковорідки Х ст., на підлозі 

біля печі – кістяну проколку.  

За 5 м південніше жител знаходились дві невеликі наземні господарські 

будівлі (рис. 2.17, А,І). Від них зберігся культурний шар темного кольору, 

товщиною 10 см, насичений дрібними фрагментами ліпної (миски, 

сковорідки, горщики) та гончарної (горщики) кераміки, дрібним камінням та 

фрагментами глиняної обмазки з відбитками від дерев’яних конструкцій. 

Обидві споруди обмежувалися по контуру невеликими стовповими ямками 

діаметром до 8 см і глибиною 10 см. Розміри споруд відповідно першої – 2,5 х 

2,0 м та другої – 2,7 х 2,5 м. Споруди могли виконувати функції комори або 

стайні. 

Територія поселення Крутилів ІІІ в уроч. Замчище (рис. 2.6, І,1) була 

щільно забудована (житла споруджувались навіть на валах ранньозалізного 

часу), складалася з 112 западин від жител і займало площу 11 га. Поселення 

мало ознаки ремісничого посаду: 1) знаходиться поруч з городищем; 2) має 

свої оборонні споруди (з півночі обмежене недобудованим валом); 3) 

наявність ремісничих  майстерень поруч з житлами (споруди 3, 4); 4) садибна 

забудова (в щільній забудові виділяється 10 садиб) [Тимощук, 1988, с. 77]. 

Перенаселення основної частини поселення спонукало людей селитися за 

межею валу. Одна з таких садиб і була досліджена автором в складі 

Прикарпатської археологічної експедиції під керівництвом І.П.Русанової та 



 

 

81 
 
Б.О.Тимощука [Русанова, 1987, с. 37-42]. Садиба складалася з двох жител, 

трьох господарських споруд та незабудованого подвір’я. Огорожа з південної 

сторони примикала до недобудованого валу. Площа садиби 460 м2. Товщина 

культурного шару складала 10 - 15 см. 

 Житло 1 (рис. 2.17, Б,2). Це підквадратна в плані землянка, орієнтована 

кутами за сторонами світу, розмірами 3,4 х 3,5 м, глибиною 1,25 м від денної 

поверхні. Стіни вертикальні, підлога глиняна, рівна, в західному куті 

знаходилась піч-кам’янка, на відстані 25-30 см від стін котловану. Розміри 

печі 1,2 х 1,3 м, висота збереженої частини 0,6 м, ширина бокових стінок 40 і 

60 см відповідно, задньої – 90 см, в основі печі лежали великі камені. Черінь 

добре перепалений (розміри 60 х 40 см). По периметру стін знайдені стовпові 

ямки від каркасно-стовпової конструкції стін діаметром 15-30 см, глибиною 

від рівня підлоги від 10 до 25 см. Стовпові ямки розташовані по кутах житла 

та посередині стін. Додаткові ямки фіксувалися біля південного кута, 

можливо від входу. Підлога рівна, затоптана, вкрита вугликами, приблизно 

посередині житла викопана яма для сміття з печі, розмірами 0,6 х 1,05 м, 

глибиною від рівня підлоги 10 см. На підлозі знайдено розвали двох 

горщиків ІІ половини ХІ ст. – початку ХІІ ст. Біля краю північно-східної 

стіни житла знайдено залізний серп, можливо, він був схований в давнину під 

стріхою. Недалеко від північно-східної стіни житла фіксувалися 6 стовпових 

ям діаметром від 10 до 30 см, глибиною до 30 см. Можливо, вони входили в 

прибудову до житла типу сіней. В такому випадку, серп, знайдений біля 

котловану північно-східної стіни, знаходився в сінях. 

 Житло 2 (рис. 2.17, Б,3) розташовувалося за 14 м на північний схід від 

житла 1. Воно прямокутної в плані форми, орієнтоване стінами за сторонами 

світу, розмірами 3,6 х 3,4 м, глибиною від 1,1 до 1,2 м. Стінки вертикальні, 

підлога рівна. Піч-кам’янка знаходилась в південно-західному куті, на 

відстані 10 см від стін житла. Бокові стінки складені з крупного каміння. 

Розміри печі 1,3 х 1,2 м, висота 50-70 см, черінь розмірами 60 х 40 см, сильно 

перепалений. Вздовж східної, північної та західної стін збереглися обгорілі 
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колоди від конструкцій, товщиною 10-15 см. У двох кутах, північному та 

східному, зафіксовані вертикальні стовпи, в які впиралися горизонтальні 

колоди, але спосіб кріплення через погану збереженість визначений не був. 

Під завалом колод по всьому периметру стін виявлено 27 стовпових ямок, 

вони розташовувались по кутах житла та вздовж стін на відстані приблизно 

20-30 см одна від другої. Це могло свідчити про ремонт або перебудову 

житла. Найглибші (по 20 см) знаходились в північно-західному та південно-

східному кутах. Дерев’яні стіни опиралися на вертикальні стовпи і 

відступали від стін котловану на 10-15 см. Цей проміжок був заповнений для 

гідроізоляції дрібною кам’яною крихтою. Знахідки локалізовані на підлозі 

переважно біля печі. Кераміка представлена гончарною керамікою з слабо 

профільованими манжетоподібними вінчиками, але фіксуються фрагменти 

стінок ліпних горщиків та бортиків ліпної сковорідки. Комплекс кераміки 

відноситься до І половини – середини ХІ ст.  

Господарські будівлі розташовувались в північно-західній частині 

садиби (споруди 2, 3) та у східній, між житлами 1 і 2 (споруда 1). Вони були 

орієнтовані стінами за сторонами світу (з деякими відхиленнями), різного 

розміру, прямокутної форми, з тиноподібними стінами.  

 Господарська будівля 1 (рис. 2.17, Б,1) найбільша серед інших 

господарських споруд мала розміри стін: північна – 6 м, південна – 5,2 м, 

західна – 7,4 м, східна – 8 м. Глибина в північній частині 50 см, в південній – 

20 см. У північній та південній частинах будівлі фіксувалися господарські 

ями розмірами: в північній – діаметр 1 м, глибиною 30 см, в південній – 

діаметром 1,1 м, глибиною 65 см від рівня підлоги. В господарській споруді 

виявлено багато кісток тварин (переважно свині, великого та дрібної рогатої 

худоби, собаки, визначення В.П.Данільченко). Кераміка переважно гончарна 

з манжетоподібними вінцями та заглибленням для покришки з внутрішньої 

сторони. Серед ліпного посуду знайдено конічні миски-сирниці та 

сковорідки з високим бортиком. Тісто з великим вмістом крупнофракційного 

шамоту. Крім того, знайдені кам’яні точильні бруски. Можливо, ця споруда 
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виконувала функцію комори, де зберігалися не лише продуктові припаси, але 

й господарський реманент. Датується ХІ ст.  

 Наземна господарська будівля 2 (рис. 2.17, Б,1) мала розміри 4,7 х 2,4 

м, глибиною 20 см, з рівною підлогою. В центрі споруди – скупчення 

каміння. Стіни будівлі мали легку конструкцію, плетені у вигляді тину. 

Знайдено кілька фрагментів кераміки ХІ ст.  

 Господарська споруда 3 була найменшою серед наземних будівель, 

розмірами 1,3 х 0,9 м, мала подібну попередній конструкцію. 

В цілому, садиба датується ХІ ст. і складається з двох жител та трьох 

господарських будівель. Між будівлями знаходиться двір розмірами 8 х 11 м. 

 Садибна забудова зберігається у ХІІ - ХІІІ ст. Під час суцільних 

розкопок літописної Бакоти І.Винокуром та П.Горішнім визначено, що 

головним планувальним елементом міста була садиба. Вона складалася з 

житлової будівлі, кількох господарських будівель та господарських ям. За 

визначенням І.Винокура садиби площею 250-300 кв. м належали бідним 

прошаркам населення, 600-700 кв. м – купцям [Винокур, Горішній, 1994, с. 

170]. Приблизна площа садиби на поселенні в уроч. На клині, до якої входило 

(на думку авторів) трьохдільне житло (3), господарське наземне приміщення 

та три господарські ями, складало 400 кв. м. На посаді дитинця в уроч. 

Пушкарівка також виділено садибу – житло 6 з наземною господарською 

будівлею (3,0 х 2,8 м), а також із залишками чотирьох господарських ям. На 

території цієї садибі знайдено фрагменти скляних браслетів та залізну шпору. 

Приблизна площа садиби 500 кв. м. На схід від дитинця мала місце ще одна 

садиба ХІІ - ХІІІ ст., що складалася з житла № 7 (4 х 3,8 м), господарської 

будівлі (2 х 3 м) та трьох господарських ям. Приблизна площа садиби 350 кв. 

м. На самому дитинці також досліджена садиба приблизної площі 1400-1500 

кв. м. Вона складалася з житла (4,2 х 3,8 м) з глинобитною пічкою в північно-

східному куті, трьох господарських наземних будівель, причому дві з них 

мали явно виробниче призначення (залишки силікатного шлаку, гутного 
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скла, уламки печини, вуглики, фрагменти залізної криці) [Винокур, Горішній, 

1994, с. 171-172]. 

 Таким чином, на основі зібраного матеріалу можна зробити висновок, 

що для поселень Х – ХІІІ ст. характерна садибна забудова. Садиби 

складалися з заглиблених житлових споруд, наземних нежитлових будівель, 

серед яких виділяються господарсько-побутові та господарські (пов’язані з 

зберіганням реманенту тощо), господарських ям різного призначення. 

Кількість житлових споруд обмежувалося одним – двома житлами, 

господарських будівель та ям могла бути від одної до шести. Площа садиб 

могла бути різною незалежно від часу існування. Вона коливалася від 350 кв. 

м до 1500 кв. м.  

2.4.2. Житла та їх типологія. 

Питання житлобудування є одним з найголовніших питань для 

характеристики матеріальної культури населення. Давньоруські житла Х - 

ХІІІ ст. поділяються згідно прийнятої типології [Михайлина, 2007, с. 76; 

Раппопорт, 1975] на напівземлянки (глибиною від 0,8 до 1,5 м) та наземні 

будинки (від 0,2 до 0,8 м). Наземні будинки могли бути на підклітях 

(заглиблена напівземлянкова частина житла, яка слугувала для господарської 

та ремісничої діяльності). Загальним для всіх типів жител Х - ХІІІ ст. є 

наступне: підквадратна або підпрямокутна форма котловану, обов’язкова 

присутність в одному з кутів опалювального пристрою для приготування їжі 

та опалення споруди, переважно у всіх випадках наявність стовпових ямок по 

периметрах стін від каркасно-стовпової конструкції стін, вхід та господарські 

ями-погреби.  

Дослідниками були зроблені розрахунки щодо висоти жител, кута 

нахилу даху, довжини стін котловану, висоти дерев’яних стін та їх 

співвідношення [Михайлина, 2007, с. 76; Філіпчук, 2012, с. 152-161].   

Для населення Західного Поділля Х – І половини ХІІ ст характерними 

були напівземлянки різної глибини, для другої половини ХІІ - ХІІІ ст. – 

наземні житла (63%), з них наземні житла на підклітях складають 25%, рідше 
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напівземлянки (37%). Питання кількості наземних жител на підклітях 

лишається відкритим. Автором для статистики були вибрані лише ті житла, 

що мали в котлованах не лише незруйновану стаціонарну піч, але й розвали 

печей, що впали з верхнього поверху.  

Типовим житлом була напівземлянка переважно каркасно-стовпової 

конструкції, але й зустрічалися зрубні заглиблені житла. Подібні житлові 

споруди в комплексі з характерними для слов’ян опалювальними спорудами 

та керамікою є добре датованими і чітко прослідковуються з V по ІХ століття 

[Петрашенко, 1982, с. 48-59; Русанова, 1973, с. 52; Русанова, Тимощук, 1984, 

с. 28-40, 46-64; Тимощук, 1976, с. 51-58; Ягодинська, 2002, с. 563-564]. Вони 

зберігаються і в наступних століттях аж до першої половини ХІІ ст. На межі 

ХІІ - ХІІІ ст. різко міняється конструкція не тільки жител, але й 

опалювальних споруд. Всього опрацьовано 64 житла Х - ХІІІ ст. (таблиця 

2.5).  

Житла Х ст. (рис. 2.19, І) представлені напівземлянками квадратної або 

прямокутної форми, стовпової (рідко зрубної – Городниця І, уроч. Богит, 

житло 1, Бакота, уроч. На Клині, житло 39) конструкції, розмірами від 2,2 х 

1,9 м до 3,2 х 3,2 м, площею від 4,2 до 10,2 кв. м, глибина від денної поверхні 

– від 1,2 до 1,6 м. Стовпові ямки розташовувались безпосередньо біля стін 

котловану. Між кутовими і боковими (по середині стін котловану) 

стовповими ямками фіксувалися обгорілі плахи товщиною 0,15 см (рис. 2.19, 

І,1,2), що може свідчити про кріплення горизонтальних дерев’яних плах в 

пазах вертикальних кутових та бічних стовпів, що зустрічається на 

пізньослов’янських пам’ятках Буковини, Києва [Михайлина, 2007, с. 82]. 

Опалювальними пристроями та пристроями для приготування їжі в цих 

житлах були традиційні печі-кам’янки, які займали переважно північний - 

північно-східний кути (таблиця 2.5). Розміри печей складають від 1,1 х 0,70 м 

до 1,3 х 1,55 м, площа 0,77 - 2,0 м2, висота 0,4 - 0,7 м, розміри черенів 0,5 х 0,3 

– 0,8 х 0,4 м. Розміри печей пропорційні розмірам жител. Житло невеликого 

розміру (Крутилів VI, житло 1, площа 4,4 м2) обігрівалося піччю площею 0,77 
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м2, один квадратний метр якої обігріває 5,7 м3 житла. Житлу площею 10,2 м2 

відповідала піч площею 2,0 м2, один квадратний метр якої обігрівав майже 

такий об’єм житла (5,1 м3). Печі підквадратної або підпрямокутної форми 

будувалися на дні котловану. Конструктивно в печі виділяються черінь, 

бокові та задня стінки, склепіння. Черені переважно глиняні, але 

зустрічаються викладені кам’яною плиткою. Склепіння під час досліджень 

зазвичай не зберігається. Нечисленні випадки збереженого склепіння 

фіксуються лише тоді, коли для нього (склепіння) використовували такі ж 

великі несучі плити, що і для бокових та задньої стінок печі [Михайлина, 

2007, с. 94]. Будівництво печей починалося з підготовки площадки в одному 

із кутів житла (переважно північного). Площадку ретельно вирівнювали, 

приблизно за 80 см від бокової і задньої стінок. По периметру підготовленого 

місця ставили на ребро великі кам’яні плити. В конструкції основи бокових 

та задньої стінок також використовувались великі камені. Щілини між 

облицювальним камінням заповнювали дрібним камінням, інколи битими 

черепками. Найбільш масивними будувалися задні стінки. Зазвичай під час 

дослідження жител печі відступають від стінок котловану на 20-30 см, що 

свідчить про існування дерев’яної обшивки котловану, на яку спиралися 

задня і зовнішня бокова стінки опалювальної споруди. Стінка, що виходила в 

середину житла часто укріплювалася додатковою кам’яною плитою. 

Можливо, вона ще укріплювалась дерев’яною обшивкою та лежаком, що міг 

розміщуватись між стінкою і піччю. Ямки від стовпчиків лежаків були 

зафіксовані в житлах середини ХІ ст. в Крутилові ІІ (рис. 2.19, ІІ,1; 2.20, І,2) 

та у слов’янських житлах Буковини (Ревно І) [Михайлина, 2007, с. 97]. 

Входи фіксувалися рідко. На поселенні Теребовля ІІ (рис. 2.17, А,1) 

вхід був тамбурного типу і знаходився в східній частині південної стіни 

житла, майже напроти устя печі. Він виокремлювався стовповими ямками 

(ширина - 1 м).  

Ще однією деталлю інтер’єру жител є господарські ями–погреби 

грушоподібної, циліндричної або дзвоноподібної форми (Тимощук, 1976, с. 
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59-60). Вони могли знаходитись в житлах або за їх межами, у дворі. В житлах 

Західного Поділля Х ст. ями-погреби зафіксовані в підлозі з лівої сторони 

пічки та перед пічкою (рис. 2.19, І,2). (Розміри: діаметр вхідного отвору ями 

1 – 0,6 м, діаметр дна – 0,9 м, глибина від рівня підлоги – 1,0 м; діаметр 

вхідного отвору ями 2 –  0,9 м, діаметр дна – 1,0 м, глибина від рівня підлоги 

– 1,5 м. Об’єм ями 1 – 0,45 м3, об’єм ями 2 – 0,64 м3). Виходячи з місця 

розташування ям, можна зробити висновок про наявність дерев’яної підлоги 

та дерев’яних дверцят, що перекривали вхід до ям. Додатковим свідченням 

про наявність підлоги в деяких житлах Х ст. може слугувати слабка 

забрудненість глиняного материкового дна попелом та вугликами навколо 

пічки.  

Житла ХІ ст. (рис. 2.19, ІІ; 2.20) представлені заглибленими 

котлованами підквадратної або підпрямокутної в плані форми, каркасно-

стовпової конструкції, розмірами від 3,1 х 3,1 до 4,55 х 4,1 м, площею від 

9,61 до 18,7 м2, глибиною від 1,5 до 2 м від денної поверхні. Стовпові ямки 

від дерев’яних конструкцій стін розташовувались як біля стін котловану, так 

і на відстані 10-15 см від стінок котловану (забутовка проміжку між 

котлованом і дерев’яними стінами дрібною кам’яною крихтою, поселення 

Крутилів ІІІ, рис. 2.17, Б,3). В обох випадках дерев’яні горизонтальні плахи 

кріпилися у пазах вертикальних стовпів. Площа жител ХІ ст. збільшується 

порівняно з житлами Х ст., відповідно збільшуються печі. Розміри печей-

кам’янок складають від 1,2 х 1,3 м до 1,6 х 1,7 м, площа 1,56-2,72 м2, висота 

0,6-0,8 м, розміри черенів 0,5 х 0,4 – 0,96 х 0,45 м, один квадратний метр печі 

обігрівав 6-7 м3 житла. Черені глиняні, часом викладені кам’яною плиткою. 

Вони переважно рівні в перерізі, але й бувають увігнуті на 10-15 см. 

Конструкція печей ХІ ст. не відрізняється від більш ранніх. Вони також 

будувалися без цементуючого розчину, переважно на основі великих брил 

каменю, що закладалися в основу печі, проміжки між якими забутовувалися 

середнім та дрібним камінням, фрагментами битого посуду. Все 

масивнішими ставали задні стінки печей. Треба відмітити, що в ХІ ст. 
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фіксується досить багато жител, що перебудовувались із збільшенням площі 

житла, збільшенням розміру череня, а відтак і печі. Це житла 10-а (рис. 2.20, 

І), 11-а, 11-б (рис. 2.20 ІІ,1) (поселення Крутилів ІІ). Печі вже не мають чіткої 

прив’язки до певного кута. Їх місце розташування у житлі обумовлено 

господарською доцільністю. Прикладом цього можуть слугувати житла з 

поселень Крутилів ІІ, Крутилів ІІІ. Якщо поселення було розташоване на 

рівній місцині, то піч займала переважно північний кут житла (Крутилів ІІІ). 

Якщо ж поселення займало крутий схил (Крутилів ІІ), то приблизно в 

половині досліджених жител піч займала той кут, що знаходиться в глибині 

житла, біля найвищої стінки: в житлах, що будувалися на терасі або на 

невисокому схилі відповідно 33 % (північний кут) та 16 % - західний кут 

(рис. 2.18).  

Вхід розташовувався приблизно по діагоналі від печі. Виявлено два 

житла, де чітко фіксувався вхід (рис. 2.19, ІІ,2). В одному випадку вхід 

розміщувався біля східного кута, а піч знаходилась в західному, в другому - 

вхід – в північно-східній стіні, а піч – біля південно-західної. Вхід був 

тамбурного типу з вирізаною в материковій стіні сходинкою (Крутилів ІІ, 

житло 17). 

В житлах ХІ ст. також були господарські ями–погреби. Їх розміщували 

попід стінками. В одному випадку грушоподібна яма знаходилась посередині 

північно-східної стіни, врізалася в материкову стіну (Крутилів ІІ, житло 2, 

рис. 2.20, ІІ,2), в другому - яма циліндрична, з заокругленим дном – біля 

південно-західного кута (житло 15-а, рис. 2.19, ІІ,3). Розміри: діаметр 

вхідного отвору ями в житлі 2 – 0,8 м, діаметр середньої частини ями – 0,95 

м, глибина від рівня підлоги – 0,9 м, об’єм ями становить 0,57 м3; діаметр 

вхідного отвору ями з житла 15-а – 0,9 м, діаметр дна – 0,9 м, глибина від 

рівня підлоги – 0,6 м, об’єм ями становить 0,38 м3. Господарські ями-погреби 

також мали місце і за межами жител, на подвір’ ї садиб (Крутилів ІІ, садиба 

1). В одному випадку (Крутилів ІІ, житло 15-а) стінки ями та дно були 

випалені, а на дні знайдено перепалене зерно та цілі форми посуду. Ця яма 
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виконувала функції хлібної, інші ж слугували для інших господарських 

потреб. 

Нечисленні житла першої половини ХІІ ст. (Крутилів І, житло 1, 

Крутилів 3, таблиця 2.5) представлені котлованами підпрямокутної форми, 

каркасно-стовпової конструкції, розмірами 3 х 2,8 – 3,4 х 3,5 м, площею від 

8,4 до 11,9 м2, глибиною 1,2 м від денної поверхні. Для опалення та 

приготування їжі продовжують використовуватись традиційні печі-кам’янки. 

Вони будуються у північно-західному куті. Розміри печей складають від 1,1 х 

0,70 м до 1,3 х 1,55 м, площа 0,77-2,0 м2, висота 0,4-0,7 м, розміри черенів 0,5 

х 0,3 – 0,8 х 0,4 м, один квадратний метр печі обігріває відповідно 6 м3 житла. 

Черені глиняні, зустрічаються викладені кам’яною плиткою. Вхід та 

господарські ями в житлах не зафіксовано. 

У ІІ половині ХІІ – І половині ХІІІ ст. житлобудування змінюється 

докорінним чином, що свідчить про певні зміни в суспільному та 

господарському житті людей. Для цього періоду характерні наземні 

однокамерні та трьохкамерні (на думку авторів) житлові споруди 

[Вільшанська, 1988, с. 86-88], наземні на жилих теплих підклітях, наземні на 

холодних підклітях та напівземлянкові житла (глибиною до 1,0 м від денної 

поверхні). Поняття «теплої підкліті» включає в себе заглиблений котлован із 

стаціонарним опалювальним пристроєм (переважно піччю) в одному з кутів. 

«Холодні підкліті» зазвичай не мали печей. 

Наземні однокамерні житла мали розміри від 2,7 х 2,4 до 4,7 х 5,0 м 

площею 6,62 – 23,5 м2. Вони біли зрубної конструкції, підпрямокутні в плані. 

Для опалення та приготування їжі використовувались печі різних типів: 

глинобитні – займали північний, північно-західний, західний кут житла, 

розміри – 0,4 х 0,7 – 1,0 х 0,9 м, площа 0,28 - 0,9 м2; печі-кам’янки – 1,0 х 0,8 

м, площа 0,8 м2, займали північно-західний кут. Для опалення великої 

житлової площі в одному приміщенні разом з глинобитною піччю або з 

піччю-кам’янкою могли бути додаткові опалювальні пристрої – вогнища 

(діаметр до 0,6 м), що знаходились у протилежному від пічки куті (Сокіл, 
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уроч. Острови, житло 28, Бакота, уроч. Пушкарівка, житло 6 [Винокур, 

Горішній, 1994, с. 161, 335]. Наземні житла могли мати глиняні лежаки, 

висотою 0,2 м, розмірами 1,4 х 1,3 м, ями-погреби, а також вхід у вигляді 

навісу, що спирався на стовпи. 

Наземні житла на жилих теплих підклітях (МалашівціVІІ, житло 1 (рис. 

2.21, 2), Теребовля, уроч. Замкова Гора, житло 1 (рис. 2.21, 1), Хоми І (рис. 

2.21, 3) [Строцень, Ягодинська,  1997, с. 84-92; Ягодинська, 1999, с. 96-101; 

Ільчишин, 2010, рис. 5] були стовпової конструкції (розміри 3,9 х 3,3 – 6,25 х 

6,5 м, площею 12,87 – 40,63 м2) з глинобитними (2,8 х 2,0 м, площа 5,6 м2) 

або нішоподібні (1,2 х 0,7 – 0,2 х 1,1 м, площа 0,84 – 1,32 м2, висота 0,6 м) 

печами. Об’єм обігріву складав 4 – 9 м3. Заглиблений вхід знаходився біля 

печі, у вигляді однієї або трьох сходинок вниз. 

Наземні житла на холодних підклітях (Бакота, уроч. На Клині, житло 6) 

[Винокур, Горішній, 1994, с. 71, 72], зрубної конструкції, мали розміри 5,9 х 

3,5 м площею 20,65 м2. Тут не було стаціонарних опалювальних споруд, а 

лише фіксувалися розвали печей, що впали з верхнього ярусу. 

Окремо необхідно виділити два трьохкамерні (на думку авторів) 

наземні житла зрубної конструкції (Сокіл, уроч. Острів, житло № 27 

[Вільшанська, 1988, с. 86-88], Бакота, уроч. На Клині, житло № 3 [Винокур, 

Горішній, 1994, с. 70, 71]. Вони складалися з двох житлових камер та сіней 

між ними. В Бакоті до сіней прилягав вхід-тамбур. Розміри житла в Соколі: 

більша камера – 3,4 х 3,3 м, площа 11,22 м2, менша камера – 3,0 х 2,0, площа 

6,0 м2, сіни – 1,2 х 0,9 м, площа 1,08 м2. Від опалювальної споруди лишився 

тільки черінь у східному куті. Загальний розмір Бакотської споруди складає 

18,75 м2 (6,25 х 3 м), житлові приміщення мали по 7,5 м2 (3,0 х 2,5 м), сіни – 

3,24 м2 (1,8 х 1,8 м). В кожній житловій кімнаті мали місце рештки 

опалювальних пристроїв – вогнищ, викладених з каменю (розмір вогнищ 1,0 

х 0,9 м). Трьохкамерні житла зустрічаються на інших територіях Київської 

Русі, наприклад, в Лісковому також знайдено трьохкамерне житло, що 
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складалося з коридору, холодної кліті та житлового приміщення, ще одне 

мало дві камери та вхід з східцями [Готун, 2003, с. 157]. 

Опалювальними спорудами ІІ половини ХІІ - І половини ХІІІ ст. 

виступають переважно глинобитні печі, нішеподібні (підбійні печі, що 

вирізалися в стіні котловану) печі або вогнища. Досліджено 26 опалювальних 

пристроїв, з них 16 – глинобитні печі, 7 печей-кам’янок і 3 – вогнища. 

Переважна більшість їх знаходилась в північній частині жител (69 %), 

причому 53,8 % - в північно-західному куті, 15,4 % - в західному, 15,4 % у 

східному, 3,8 % - у південному кутах. Розміри печей складають від 1,1 х 0,70 

м - 1,3 х 1,55 м, площа 0,77-1,95 м2, висота 0,4-0,7 м, розміри черенів 0,5 х 0,3 

– 0,8 х 0,4 м. Черені переважно глиняні, але зустрічаються викладені 

кам’яною плиткою. 

Отже, давньоруські житла Х – І половини ХІІІ століть продовжують 

слов’янські традиції житлобудування в Західному Поділлі та суміжних 

територіях. У ІІ половині ХІІ – І половиниі ХІІІ ст. будівництво жител 

корінним чином міняється. Збільшується площа жител, з’являється 

двоповерховість (підкліть та наземна частина), збільшується кількість 

опалювальних споруд (теплі підкліті) і їх розміри. Використовується 

каркасно-стовпова та зрубна конструкція під час будівництва житла [Готун, 

2003, с. 157]. Така зміна в будівництві могла бути викликана кількома 

чинниками. По-перше, зміною кліматичних умов. Цей період 

характеризувався потеплінням, збільшенням вологості, відсутністю великих 

неврожаїв і голодоморів [Томашевський, 2003, с. 10]. Покращення 

кліматичних умов, потепління дозволило основній масі населення перейти із 

заглиблених, економних в опалюванні землянок в наземні будівлі. 

Потепління, збільшення вологості дозволило вирощувати більші врожаї 

(максимум потепління спостерігався в 1200-1250 рр.), а відтак пожвавилася 

торгівля, економічне життя. Все це спричинило і демографічний підйом, про 

що свідчить різке збільшення відкритих поселень ХІІ - ХІІІ ст. 
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Господарський та демографічний стрибок спонукали до будівництва 

зручніших та більших жител.  

Таким чином, наведений матеріал свідчить про те, що території 

Західного Поділля мало сприятливі чинники для його активного заселення у 

давньоруський час (Х - ХІІІ ст.). Пам’ятки розташовувались переважно на 

зручних мисових підвищеннях берегів рік та струмків. Територія почала 

особливо активно освоюватись у ХІІ – І половині ХІІІ ст. Поселення 

переважно локалізовувались близько городищ. Недалеко від поселень і 

городищ розміщувались курганні та ґрунтові могильники. Поселення мали 

садибну забудову. Садиби складалися з одного-двох жител та комплексу 

господарських будівель та ям. Житлами в Х – І половині ХІІ ст. на 

переважній території виступали напівземлянки каркасно-стовпової 

конструкції, з печами-кам’янками переважно в північному (з варіантами) 

куті. Одним з елементів житла могла виступати господарська яма-погріб. Для 

ХІІ – І половини ХІІІ ст. характерні наземні будинки на підклітях каркасно-

стовпової та зрубної конструкції переважно з глинобитними печами. 

Розташування та внутрішня забудова поселень має аналогії на інших 

територіях Київської Русі. Територія Західного Поділля належала спочатку 

до Теребовлянського князівства, потім до Галицького, пізніше – до Галицько-

Волинського князівств.  
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РОЗДІЛ 3  

 

ПОХОВАЛЬНІ ТА САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ  

ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ Х - ХІІІ ст. 

 

 

 

 До окремої категорії пам’яток відносяться поховальні та сакральні 

пам’ятки. Поховальні пам’ятки включають до себе курганні та ґрунтові 

могильники, що розміщувались поруч з городищами та поселеннями. 

Сакральні пам’ятки включають до себе язичницькі культові споруди, печерні 

християнські пам’ятки та церкви. 

 

3.1. Поховальні пам’ятки  

 

До поховальних пам’яток належать курганні та безкурганні ґрунтові 

могильники або окремі поховання. Всього на території Західного Поділля 

нараховується 69 могильники (рис. 2.1; 3.1; таблиця 3.1), з них курганних – 

15 (таблиця 3.3), ґрунтових – 59 (таблиця 3.2). В різні часи досліджено 339 

окремих поховань. Географічно вони розташовані таким чином:  

№№ 

п/п 

Місцезнаходження 

по районах 

курганні ґрунтові всього 
могиль-
ників  

Тернопільська область 
1. Борщівський 1 (Глибочок) 14 (Більче Золоте VII, VII а 

(Мишків), Верхня-ківці ІІ, 
Вовчківці ІІІ, Дзвенигород ІІ, 
Королівка І, Кривче, Кудринці 
V, Лосяч,  Михалків, 
Монастирок, Устя ХХХІІІ,  
Устя ХХХІV 

15  

2. Бучацький 2 (Жнибороди І, 
Новосілка VІІ 
(Новосілка 

1 (Рукомиш V) 3  
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Язловецька) 
3. Гусятинський 2 (Городниця VІІ, 

Городниця Х)  
4 (Городниця VІ, Увисла І-ІІІ) 6  

4. Заліщицький 1 (Зелений Гай І) 14 (Бедриківці ІV-V, 
Виноградне, Городок І-ІІ, 
Дзвиняч, Зелений Гай ІІ, 
Зозулинці ІІІ, Касперівці, 
Колодрібка І, Новосілка VІІ 
(Новосілка Костюкова), Ставки, 
Торське, Угриньківці V) 

15  

5. Збаразький 0 5 (Грицівці, Старий Збараж 
(кремація), Старий Збараж, 
Старий Збараж VІ, Хоми ІІ) 

5  

6. Зборівський 0 2 (Городище, Оліїв V) 2 

7. Козівський 0 2 (Августівка, Велика 
Плавуча) 

2  

8. Монастириський 0 2 (Вістря, Доброводи ІV) 2 

9. Підволочиський 0 2 (Остап’ є, Рожиськ ІІ) 2  

10. Теребовлянський 3 (Буданів V, 
Підгора ІІ,  
Семенів ІІІ) 

2 (Зеленче ІІІ, Теребовля І) 5  

11. Тернопільський 3 (Великий 
Глибочок, 
Товстолуг, Черне-
лів Руський ІІ,) 

3 (Лозова Іа, Товстолуг, 
Чернелів Руський ІІа) 

6  

12. Чортківський 1 (Палашівка) 3 (Косів, Мухавка ІІІ, 
Палашівка) 

4  

Хмельницька область 

13. Чемеровецький  2 (Карачківці, 
Черче) 

4 (Бакота І-ІІІ, Жванець) 6  

 

Понад 45 % (31) могильників Західного Поділля досліджувалися у кінці 

ХІХ – першій половині ХХ ст. археологами А.Кіркором [Kirkor, 1879, 1883, 

1884], Г.Оссовським [Ossowski, 1890], Т.Сулімірським, К.Гадачеком 

[Миська, 2011], В.Деметрикевичем [Demetrykiewicz, 1900], Б.Антоновичем 

[Маярчак, 2006]. Інформація про досліджені поховання переважно описова, 

узагальнена, без додаткового детального ілюстративного матеріалу, який 

характеризував би поховання в повному об’ємі (спосіб поховання, наявність, 

розміри, глибина поховальної ями, орієнтація, довжина кістяків, положення 

тіла та окремих його частин, супроводжувальний матеріал тощо). Частина 

поховань була знайдена випадково, під час шляхових робіт, копання окопів 
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Першої Світової війни та земляних робіт у ХХ ст. (10), а частина поховань 

зафіксована під час археологічних розвідок і не досліджувалась (9). Таким 

чином, для характеристики поховального обряду населення Західного 

Поділля проаналізовано курганні та ґрунтові могильники та окремі 

поховання, в матеріалах яких можна було почерпнути максимум інформації 

(Більче-Золоте VII (Мишків), Верхняківці ІІ, Михалків, Вовчківці ІІІ 

Борщівського району, Жнибороди І Бучацького району, Городниця  VI, VII, 

Х, Увисла І, ІІ Гусятинського району, Городок І, Зелений Гай ІІ 

Заліщицького району, Грицівці, Старий Збараж І Збаразького району, 

Семенів ІІІ, Теребовля І Теребовлянського району, Чернелів-Руський ІІ, 

Чернелів-Руський ІІа Тернопільського району, Мухавка ІІІ, Палашівка 

Чортківського району Тернопільської області, Бакота ІІ, ІІІ, Жванець 

Хмельницької області). 

Переважно всі могильники, як курганні так і ґрунтові, розташовувались 

на вершинах та підвершинних ділянках пагорбів, на вододільних частинах 

плато (39, таблиця 3.1), на високих берегах рік (17, особливо це стосується 

пам’яток, розташованих у Придністров’ ї, рис. 3.1, 3.2), один ґрунтовий 

могильник зафіксований в печері (Королівка І), курганна група з 4-х курганів 

- в долині р. Збруч (Городниця Х). Могильники входили до складу 

комплексів городищ і поселень, біля яких зафіксовано 46 могильників. На 

частині могильників (9) визначена площа, що коливалася від 0,15 га до 15 га.  

Всі відомі могильники хронологічно діляться на два періоди – Х ст. та 

ХІІ - ХІІІ ст.  

 3.1.1. Могильники Х ст.  

Могильники Х ст. поділяються на підкурганні та ґрунтові. Підкурганні 

могильники зафіксовані лише кенотафні (символічні, без небіжчика, але з 

збереженим поховальним ритуалом). Це два кургани (пам’ятка Городниця 

VI І) біля городища-святилища в уроч. Богит (Бохут). Один з них висотою 1,2 

м, діаметром 5 м був досліджений І.П.Русановою [Русанова, Тимощук, 2007, 

с. 73, 182-183]. Насип кургану був споруджений з передматерикової глини. В 
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насипі знайдені камені, серед яких виділялася плита з рожевого пірофіліту, 

фрагменти кераміки Х ст., під насипом – прямокутна яма розмірами 2,1 х 1,1 

м, глибиною 20 см без поховання. 

Ґрунтові поховання цього періоду поділяються за обрядом поховання 

на кремаційні та інгумаційні. Кремаційні поховання представлені пам’яткою 

Городниця VI, що як і попередня пам’ятка Городниця VIІ належить до 

комплексу давньоруського городища-святилища Городниця ХV в урочищі 

Богит (Бохут) і датується Х - ХІ ст. [Русанова, Тимощук, 2007, с. 73, 182-183]. 

На тілопальному могильнику Городниця VI досліджено 2 поховання: перше 

поховання знаходилось в ямі розмірами 0,7 х 0,8 м, глибиною 0,2 м, дно і 

стінки якої були викладені дрібними камінчиками. Крім дрібних 

кальцинованих кісточок, знайдено фрагменти гончарних горщиків, ліпної 

миски ІІ половини – кінця Х ст., кістки тварин (велика рогата худоба (ВРХ), 

коня, за визначенням В.Данильченко). Подібне поховання знаходилось за 1 м 

від попереднього поховання, в овальній ямі розмірами 2 х 1,6 м, глибиною 

0,3 м. Тут, разом з вугликами, перепаленою глиною мали місце кальциновані 

кісточки, фрагменти людського черепа, фрагменти кераміки Х ст., кістки 

великої та дрібної рогатої худоби [Русанова, Тимощук, 2007, с. 183, 249, рис. 

20, с. 254, рис. 25, 46-49].  

3.1.2. Могильники ХІІ – І половини ХІІІ ст.  

Традиція підкурганних та ґрунтових могильників продовжується у ХІІ 

– І половині ХІІІ ст. В цей період зустрічаються підкурганні поховання з 

кремацією (Семенів ІІІ, курган 4); підкурганні з інгумацією (Глибочок, 

Жнибороди І, Новосілка VIІ (Язловецька), Зелений Гай І (Жежава), Буданів 

V, Підгора ІІ, Семенів ІІІ, Великий Глибочок, Товстолуг, Чернелів-Руський 

ІІ, Палашівка, Карачківці, Черче); підкурганні кенотафні (Городниця Х).  

Тілопальне поховання з курганного інгумаційного могильника Семенів 

ІІІ датується ХІІ-ХІІІ ст. Слідів вогнища на давньому горизонті не 

зафіксовано. Кремація здійснювалася на стороні. Під насипом кургану, на 

рівні давнього горизонту, на площадці з сильно утрамбованої глини виявлено 



 

 

97 
 
кальциновані кістки, вуглики, перепалене дерево, фрагменти кераміки ХІІ-

ХІІІ ст., залізні цвяхи (Миська, 2011, с. 108). Наявність цвяхів та перепаленої 

деревини свідчать про те, що покійного спалювали у домовині. Залишки 

кераміки говорять про ритуальні дії над покійним. Підкурганне кремаційне 

поховання було одночасовим з підкурганними інгумаційними похованнями, 

про що свідчить типова для ХІІ - ХІІІ ст. кераміка зі всіх 8 поховань. 

Інгумаційні поховання відомі на 13 курганних могильників. Питання 

кількості похованих, соціальний склад, кількість жіночих, чоловічих, 

дитячих поховань, хвороби, якими вони хворіли, площа могильників тощо 

лишаються відкритим через відсутність повністю досліджених пам’яток, 

фрагментарність відомої документації про дослідження. Найбільшими з 

відомих на сьогодні курганних поховальних пам’яток на Західному Поділлі є 

Карачківці (7 курганних груп – 300 курганних насипів, досліджено 11), 

Жнибороди І (79 курганів, досліджено 18), Зелений Гай І (45 курганів, 

досліджено 6), Семенів ІІІ (13 курганів, досліджено 8), Буданів V (18 

курганів, недосліджені, рахуються давньоруськими умовно, за розмірами 

насипів), Підгора ІІ (10 курганів, недосліджені, рахуються давньоруськими 

умовно, за розмірами насипів), Черче (9 курганів, досліджено 6) Товстолуг (7 

курганів, досліджено 6) та Чернелів-Руський ІІ (6 курганів, досліджено 6). 

Інші поховальні пам’ятки мають по 1-4 курганні насипи. Всього відомо про 

74 досліджених підкурганних поховання. Загальні відомості є про 54 

поховання. Детальну фіксацію та опис поховань опубліковано А.Кіркором по 

могильниках Жнибороди І та Чернелів-Руський ІІ [Kirkor, 1879, s. 22-32; 

Kirkor, 1883, s. 63-65]. Тому на них можна орієнтуватися в описі 

поховального обряду на курганних могильниках Західного Поділля. 

Висота курганних насипів була різною, коливалась від 0,3-0,5 м 

(Жнибороди І, курган 3; Городниця Х, дослідники зазначають часткову 

зруйнованість насипів) від рівня давнього горизонту до 1,5 м (Жнибороди І, 

курган 18). Середня висота складала 0,85 – 1,2 м. Насипи в основі 

підовальної форми, з середніми розмірами 7 х 8 – 8 х 9 м, довжиною по 
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периметру 19-24 м. З незруйнованих курганів виділяються найменші за 

розміром: висота 0,95 м, розміром 5,75 х 4,66, довжина по периметру 13 м 

(Жнибороди І, курган 7). Найбільший і найвищий курган так само походить з 

Жнибородського могильника і має висоту 1,5 м, розміри 11,66 х 12,7 м, 

довжина по периметру 29 м (Жнибороди І, курган 18). Середні розміри 

курганів з Чернелева-Руського аналогічні попереднім, найбільший курган 4 з 

розмірами 12 х 10 м [Kirkor, 1883, s. 63-64]. 

Конструктивно курганні насипи поділялися на кілька типів:  

1. Насип споруджувався без використання кам’яних конструкцій, з чорної 

ґумусованої землі (Жнибороди І, кургани 3-5, 12, 15, 18; Чернелів-Руський ІІ, 

кургани 1-6) або чорний ґрунт у верхній частині насипу, а в нижній - засипка 

мішаного ґрунту з глиною, що утворився в результаті викопування 

поховальної ями  (Жнибороди І, курган 1). 

2. У нижній частині насипу кам’яна конструкція з великих і дрібних 

каменів та плитки висотою до 0,8 м (Жнибороди І, кургани 2, 13, Глибочок).  

3. Верхня частина насипу - чорнозем, середня – конструкція з каміння, на 

давньому горизонті шар - вапна (Жнибороди І, кургани 6, 7). 

4. Насип обкладений великими кам’яними плитами (Жнибороди І, 

кургани 10, 17). Подібні курганні насипи з круговим кам’яним обкладенням 

знайдені під час розкопок в Хмельницькій області (Сокілець, Тимків) в семи 

випадках [Маярчак, 2006, с. 16]. 

В насипах курганів (з кремацією, інгумацією та з кенотафами) 

дослідники фіксувалися залишки поминального посуду, кісток тварин – 

фрагменти, або цілі розвали горщиків ХІІ-ХІІІ ст. (у 22-х випадках), кістяки 

та окремі кістки тварин (три випадки, коня та малої рогатої худоби), які часто 

покладалися разом з фрагментами горщиків, а також вуглики (один випадок). 

Крім того, в насипу могли бути крем’яні вироби (Жнибороди І, сім випадків), 

залізні цвяхи (Чернелів-Руський ІІ, 4 випадки). Більшість курганів мали 

одинарні поховання, в 3-х курганах було по два кістяка (Жнибороди І, 

кургани 2 і 12; Великий Глибочок). В Глибочку Борщівського району в 
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одному кургані зафіксовано групове поховання (три кістяки), в Палашівці 

Чортківського району – п’ять (таблиця 3.3). 

Кістяки лежали у прямокутних ямах, глибина яких коливалась від 0,1 

до 3,0 м. Форма та розміри поховальних ям не зафіксована. Померлих ховали 

у дерев’яних (скоріш за все дубових, як в Семенові ІІІ, курган 1) домовинах 

або просто у ямах. У 16 випадках біля голови та ніг, навколо кістяків, над 

кістяками зафіксовані цвяхи, фрагменти і навіть колоди з перетлілого дерева, 

що свідчить про поховання в дерев’яних домовинах, деталі яких 

скріплювалися цвяхами (Жнибороди І – 5 пох., Новосілка VII, Семенів ІІІ – 8, 

Палашівка -1, Карачківці). В 43-х випадках цвяхи і дерево не було знайдено, 

але це не дає повної впевненості в тому, що померлих ховали без домовин, 

залишки від яких могли не зберегтися або були зроблені без використання 

цвяхів. Кістяки лежали випростані на спині, головами переважно у західному 

напрямку (на захід в 32-ох випадках, на південний захід – в 15-ох, таблиця 

3.6). Виключення становить одне поховання в домовині північно-східної 

орієнтації з Зеленого Гаю І та два поховання південної орієнтації з 

могильника Жнибороди І. Причому, один кістяк південної орієнтації жіночий 

і походить з парного поховання (Жнибороди І, курган 2), в якому другий 

кістяк мав південно-західну орієнтацію. Череп міг бути трохи відхилений 

вправо або вліво, в одному випадку череп був перевернутий лицем донизу 

(Жнибороди І, курган 4).  

Могильники Жнибороди І та Чернелів-Руський ІІ мали відмінності між 

собою не лише в орієнтації поховань (всі поховання Чернелів-Руського 

могильника були орієнтовані виключно на захід, на могильнику Жнибороди І 

переважала південно-західна орієнтація), а й в положенні рук. На могильнику 

Жнибороди І руки покійних знаходились в кількох положеннях: обидві 

витягнуті вздовж тіла (12), ліва на животі, права витягнута (3), ліва на грудях, 

права витягнута (2), ліва витягнута, права на животі (1). Кістяки були 

присипані вугликами, часом лежали на підсипці з вугликів (3), в одному 

випадку голова лежала на пагорбі з білого піску, покладів якого не знайдено 
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в околицях (Жнибороди, курган 9), в п’яти випадках кістяки були інтенсивно 

посипані вапном. Довжина кістяків коливалася: для дітей - 1,16 м, для 

дорослих – 1,56 до 1,92 м. Найбільше було скелетів з ростом, що коливався в 

діапазоні від 1,7 до 1,8 м (12 похованих). В Чернелеві-Руському у чотирьох 

похованих обидві руки знаходились на грудях, в найбільшому кургані № 4 , 

руки похованого були витягнуті, а в ще одному - руки були «скорчені біля 

черепа ніби підпирали щоки» [Kirkor, 1883, s. 64]. Судячи із зросту кістяки 

належали дорослим, і скоріш за все чоловікам. Найменша довжина кістяка 

1,82 м, а найбільша – 2,0 м.  

Поховальний інвентар на обох могильниках характеризується 

переважно особистими речами: бронзовими скроневими кільцями, перснями 

та нагрудними прикрасами (ажурні, сердолікова намистини, лунниця, 

підвіски з ікла кабана, бронзові прикраси з срібними вставками), в одному 

випадку залізний ніж, а також фрагменти кераміки, два фрагменти шкіри. 

Особливістю для могильника Жнибороди І є те, що серед 

супроводжувального інвентаря знаходяться крем’яні вироби: курган 1 – 

крем’яний амулет в області грудей; курган 2, кістяк 1 – під нижньою 

щелепою та з боків три кремінчика; курган 3 – з правої сторони грудей два 

крем’яних вироби; курган 7 – біля кістяка 4 крем’яні вироби; курган 11 – біля 

кістяка один крем’яний виріб; курган 13 – біля правої руки кілька крем’яних 

виробів; кургани 15–17 - біля скелетів кілька кремінчиків; курган 18 – біля 

скелету з правої сторони крем’яна сокирка. 

Прикраси за способом ношення поділяються на скроневі або головні, 

нашийно-нагрудні та наручні. Біля голови зафіксовані дротяні металеві 

скроневі кільця в 1,2-1,5 оберти аналогічні за формою і розмірами дротяним 

персням у 1,2-1,5 оберти, скроневі кільця в 2-4-6 обертів, бронзові сережки, 

S-подібні скроневі кільця. Біля шиї знайдені сердолікова намистина та дві 

бронзові прикраси з срібними вставками, в районі грудей - ажурні 

намистини, намистини «мінського типу», бісер з жовтої склопасти. 

Найбільше прикрас фіксується на руках (16), прикрашалися пальці правої (5) 
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та лівої (6) рук, в одному випадку персні відмічені на обох руках (Жнибороди 

І, курган 12, кістяк 2). Питання ношення прикрас лише жінками є 

дискусійним [Маярчак, 2006, с. 18]. Якщо виходити з тези, що жінка завжди 

має менший зріст від чоловіка, то на Жнибородському могильнику 

нараховується лише 6 жіночих кістяків (довжина 1,56 м, 1,67 м, 1,7 м, 1,7 м, 

1,71 м, 1,72 м), два з яких знаходились в парних похованнях (курган 2, курган 

12). Три з них мали по одному дротяному бронзовому персню у 1,5 оберти 

(кургани 8, 13, 15), один (курган 11) – підвіску з ікла кабана, один (курган 2) 

– 2 скроневі кільця у 2 оберти та кручений бронзовий перстень, один (курган 

16) – безінвентарний. І лише один кістяк з парного поховання в кургані 12 

мав багатий інвентар – з обох сторін черепа два бронзові скроневі кільця у 4 

оберти, на двох пальцях правої руки по персню, на пальці лівої руки один 

перстень, в області грудей намистина «мінського типу». Крім того, біля 

кістяка знайдено глиняне біконічне прясло з заокругленими гранями і 

орнаментацією з обох сторін зубчастим штампом. Тісто прясла було типовим 

для кераміки ХІІ-ХІІІ ст. з дрібним піском та подрібненим шамотом. В інших 

похованнях, з виміряною довжиною скелетів, виявлено наступне: 

безінветарні - 5, з залізним ножем – 1, з перснями у 1,5 оберти – 2. На 

Чернелево-Руському курганному могильнику всі поховання малі зріст 1,82 – 

2,0 м, а супроводжувальний інвентар складався: в п’яти випадках на пальцях 

лівої руки по одному бронзовому персню, в двох випадках скроневі кільця, 

що свідчило про те, що в давньоруський час прикраси носили як жінки, так і 

чоловіки. А наявність або відсутність прикрас, їх кількість, різноманітність та 

якість матеріалу може свідчити про соціальний статус померлого.  

Два кенотафні підкурганні поховання з могильника Городниця Х 

досліджені Ю.М.Малєєвим [Малєєв, 1988, с. 73, 182-183] у 1987 р. (рис. 3.3, 

І). Обидва кургани були невисокі і невеликі за розмірами (висота до 50 см, 

діаметр насипу 4,5 м, діаметр разом з ровиком 10,3-11,5 м). Насип кургану 1 

споруджений з жовтої материкової глини, ровик слабо простежується, 

ширина ровика у верхній частині 1,5-2 м, могильна яма відсутня (рис. 3.3, 
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І,1). Насип кургану 2 споруджений з слабо гумусованої глини. Глибина 

ровика від рівня горизонтальної площадки кургану – 0,3 м. Могильна яма 

відсутня (рис. 3.3, І,2). В північній частині заповнення ровика зафіксовано 

золу. Слідами поховального обряду є залишки ритуального биття посуду у 

вигляді трьох фрагментованих горщиків ХІІ - ХІІІ ст., що були знайдені в 

північній частині кургану на дні ровика (рис. 3.3, І,3). Горщики тонкостінні, з 

заокругленими (в одному випадку косозрізаним) різко відігнутими назовні 

вінчиками, із заглибленням з внутрішньої сторони для покришки, короткою 

шийкою. Цілий горщик має різко профільовані плічки, орнаментовані у 

верхній третині лінійним орнаментом, вузьке дно з невиразним клеймом 

(рис. 3.3, І,3). Фіксація ритуальних ровиків в кенотафах Городниця Х є 

єдиним випадком серед інших курганних могильників Західного Поділля. 

Кенотафні поховання зустрічаються не лише в Західному Поділлі, а й на 

лівобережжі Дніпра, наприклад, на могильнику біля Шестовиці [Моця, 1990, 

с. 94]. 

Таким чином, традиція насипання курганів над покійним продовжилася 

у ХІІ – І половині ХІІІ ст. Покійних ховали головою на захід (з сезонними 

коливаннями), з руками, зложеними на животі/грудях або витягнутими 

вздовж тіла. Всі поховання мали супроводжувальний інвентар (ритуальний 

посуд, фрагменти кісток тварин) в насипу та особисті речі біля похованих. 

 3.1.3. Ґрунтові інгумаційні могильники ХІІ - ХІІІ ст. 

Ґрунтові інгумаційні могильники ХІІ - ХІІІ ст. поділяються на рядові (у 

поховальних ямах) (Вільховець І, Королівка І, Кудринці І, Михалків, Устя 

ХХХІV, Рукомиш V, Увисла ІІ, ІІІ, Бедриківці V (рис. 3.2, 7), Ставки, 

Торське, Старий Збараж VI, Городище, Оліїв V, Августівка-Хоростець, 

Вістря, Рожиськ ІІ, Зеленче ІІІ, Теребовля І, Чернелів-Руський ІІа (рис. 3.2, 8; 

3.4), Бакота І-ІІІ, Жванець); підплитові (Верхняківці ІІ (рис. 3.2, 5), Вовчківці 

ІІІ, Дзвенигород ІІ, Лосяч, Монастирок, Устя ХХХІІІ, Увисла І, Бедриківці 

ІV, Бедриківці V, Городок І (рис. 3.2, 3), Городок ІІ (рис. 3.2, 4), Дзвиняч, 

Зелений Гай ІІ, Зозулинці ІІІ, Колодрібка І, Новосілка VIІ (Новосілка 
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Костюкова), Угриньківці V, Грицівці, Хоми ІІ, Велика Плавуча, Доброводи 

ІV, Остапє, Лозова Іа, Товстолуг, Косів, Палашівка); в кам’яних колах-

кромлехах (Більче-Золоте VIІ (Мишків), в кам’яних саркофагах (Мухавка ІІІ, 

поховання 1, (рис. 3.3, ІІ). 

Всього відомо 59 ґрунтових могильників, в яких було зафіксовано 

останки 262-ох осіб. Придатних для аналізу матеріалів виявилося лише у 65-и 

похованнях. Ґрунтові рядові поховання були заглиблені в землю на 0,2 - 1,8 

м, переважала західна орієнтація (51): суто на захід – 34, південно-західна – 

13, північно-західна – 14. На північ та на північний схід було орієнтовано по 

одному кістяку, на схід – два (таблиця 3.6). В ґрунтових могильниках, як і в 

підкурганних крім одиночних фіксуються парні (Верхняківці ІІ, Грицівці, 

Рукомиш V) та групові (три кістяки, Бакота ІІІ) поховання. Іноді, на одних і 

тих же могильниках (Бедриківці V) рядові поховання трапляються разом з 

підплитовими. Це можна пояснити кількома чинниками: а) різними умовами 

збереження поховань в результаті господарської діяльності людини, кам’яне 

перекриття могло бути знищене під час оранки тощо; б) для перекриття 

могили могли використовувати дерево, яке погано зберігається в ґрунті 

Західного Поділля і що могло свідчити про нижчий соціальний статус 

похованого [Пивоваров, 2001, с. 36]. Наявність двох типів поховань на 

одному могильнику виявлена і в Хмельницькій області на могильнику 

Сокілець [Маярчак, 2006 с. 18-19, 53-54]. Дослідник В.Захар’єв вважає, що ця 

еволюція поховального обряду пояснюється подальшою християнізацією 

населення (наявність кам’яного перекриття є проявом язичницьких 

пережитків), різним часом існування підплитових та ґрунтових рядових 

поховань (відповідно ІІ половина ХІІ ст. та І половина ХІІІ ст.) [Захар’єв, 

2002, с. 127]. В той же час відмічається, що істотної різниці між поховальним 

інвентарем різних за типом поховань не зафіксовано [Маярчар, 2006, с. 18].  

Показовим є могильник в с. Чернелів-Руський Тернопільського району 

Тернопільської області (Чернелів-Руський ІІа), який зафіксував І.П.Ґерета в 

контексті досліджень черняхівського могильника (рис. 3.2, 8) [Ґерета, 1990, с. 
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257-258]. В результаті багаторічних розкопок виявлено 26 давньоруських 

поховань, глибиною 0,5-1,6 м, західної (захід-північний захід – 12, захід – 9, 

захід-південний захід – 1) орієнтації, іншої орієнтації (північної, північно-

східної) виявлено лише два поховання. Поховальні ями зафіксовані лише у 

восьми випадках. Вони були прямокутні з заокругленими кутами, інколи 

підовальні (поховання 185, 232, 237), довжиною від 1,7 до 2,4 м, шириною 

від 0,6 до 1,4 м. Кістяки лежали на спині, черепи були трохи відхилені вправо 

або вліво, положення рук різне: обидві витягнуті вздовж тіла (5), права 

витягнута, ліва на животі (3), права на животі, ліва витягнута (2), права на 

грудях, ліва на животі (2), права витягнута, ліва під тазом (1), обидві під 

тазом (1), обидві перехрещені на животі (1). Сліди від дерев’яної домовини 

(фрагменти дерева, залізні цвяхи) зафіксовані в 5 похованнях (4, 185, 235, 

236, 237). В двох випадках є сліди підсипки вугликів та перепаленої глини. 

Кістяки мали довжину 1,65 – 1,8 м. Разом з похованими крім особистих речей 

– прикрас (мідні дротяні скроневі кільця у 1,5 оберти, скроневе кільце 

київського типу, скроневе кільце з однією намистиною з зерню, схожих з 

скроневими мідних та білонових перснів у 1,3-1,5 оберти), знайдені ґудзик з 

голівкою синьої склопасти та дротяним вушком (пох. 12, рис. 3.4) та окуття 

від лопатки (пох. 217). Знахідки фрагментів кераміки в заповненні 

поховальних ям (пох. 217), біля кістяків (пох. 12, біля голови і тазових 

кісток) та горщика в пох. 259, що стояв з лівої сторони між плечем і черепом 

(рис. 3.4) свідчать про проявлення язичницьких звичаїв - відправляння 

ритуалів по покійному, надання ритуальної їжі тощо. Кераміка та прикраси 

датуються ХІІ – І половиною ХІІІ ст.  

Цікавим за поховальним обрядом є безплитовий могильник Жванець 

ХІІ-ХІV ст., виявлений експедицією Т.Мовші у 1974 р. на території 

трипільського городища біля с. Жванець в урочищі Щовб [Маярчак, 2006, с. 

57-58]. Досліджено 26 поховань, з яких 24 були безінвентарними і лише у 2-х 

(1, 26) похованнях знайдені особисті речі: бронзове скроневе кільце та 

кістяна застібка. Кістяки були зорієнтовані головами на захід, лежали у 
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прямокутних з заокругленими кутами або підовальних ямах, на глибині 0,25-

0,85 м від денної поверхні. Кістяки лежали на спині, у витягнутому 

положенні. Положення рук різне: руки на животі (9 випадків), права на 

животі, ліва витягнута (2), ліва на животі, права витягнута (1), обидві 

витягнуті, ледь зігнуті у ліктях, притиснуті до стегна (1). В одному випадку 

руки зігнуті в ліктях, підняті і покладені стуленими долонями до правої 

скроні (пох. 2, чоловіче). Подібне положення рук зафіксоване в п’ятому 

кургані Чернелево-Руського курганного могильника. Поховання переважно 

одинарні, в 2-х випадках (поховання 7,8; 9,21 та 17,19,22) в одну яму 

впущено кілька різночасових поховань, що, можливо, свідчить про існування 

якихось зовнішніх ознак поховань на ґрунті (надмогильні насипи). 

Зафіксована ще одна цікава деталь– наявність каменів під кістяками (8 

випадків). Це невеликі різних розмірів (10 х 10 см, 11 х 15 см, 5 х 25 см) 

кам’яні плитки, що були покладені в ноги (пох. 4, 20), під черепом і в ногах 

(пох. 9, 21), лише під черепом (пох. 11, 22), під черепом, в ногах і під тазом 

(пох. 10), під черепом, лопатками, тазом і ногами (пох. 14). Серед цих 

поховань 4 належали жінкам, 2 чоловічих, 1 дитяче, 1 невизначене. Камінь 

фіксувався в ґрунтових похованнях під час дослідження рядового 

могильника біля с. Старий Збараж Збаразького району Тернопільської 

області, але в цьому випадку камені прикривали черепи  зверху [Kirkor, 1884 

s. 54]. Поховання були переважно безінвентарні, лише біля одного кістяка 

виявлені бронзове скроневе кільце та срібний перстень. Поруч знаходились 

фрагменти горщиків ХІІ - ХІІІ ст. Поховання з каменем пад головою 

фіксувалися на курганному могильнику Семенів ІІІ [Ратич, 1957, с. 69]. 

Подібні інгумаційні поховання виявлені на Буковині: в курганному 

похованні (курган 4, пох. 4) ятвязького курганного могильника з кам’яними 

насипами біля с. Дністрове Кельменецького району [Томенчук, 2001, с. 216], 

Василеві на Дністрі [Пивоваров, 2001, с. 31]. Руки похованих складені на 

грудях або животі, крім двох випадків. У випадку поховання з каменем під 

головою права рука витягнута вздовж тіла, ліва – на животі. Існує думка, що 
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поховання з каменями під головою належать представникам чернецтва – 

аскетам [Пивоваров, 2001, с. 35; Моця, 1993, с. 35]. 

Три ґрунтових могильники досліджено у літописній Бакоті (рис. 2.2, 1). 

Приблизно за 100 м на південний схід від печерного монастиря знаходився 

ґрунтовий могильник з трупопокладенням на горі Білій. Досліджено кілька 

поховань. Одне належало дитині, скелет якої був орієнтований головою на 

захід. Друге поховання мало залишки дерев’яної домовини, в якій лежав 

скелет жінки, головою на захід. Біля правої скроні черепа знайдено срібне 

скроневе кільце в 1,5 оберти, що датує поховання ХІІ - ХІІІ ст. [Маярчак, 

2006, с. 56]. 

Ще один ґрунтовий могильник з трупопокладенням середини ХІІІ ст. був 

досліджений  в урочищі Пушкарівка. На глибині 0,35-0,45 м у могильній ямі 

розміром 1,1 х 1,8 м було розчищено групове безінвентарне поховання. Два 

скелети у повному анатомічному порядку лежали головою на захід, а один - 

на схід обличчям вниз. При розчистці ями фіксувалися фрагменти гончарної 

кераміки середини ХІІІ ст. [Маярчак, 2006, с. 56-57]. 

Третій ґрунтовий рядовий могильник з трупопокладенням 

досліджувався в уроч. Скельки, на стрілці мису. Відкритий у 1964 р. 

І.С.Винокуром, О.М.Приходнюком, Г.М.Хотюном і досліджений у 1974 р. 

П.А.Горішнім та Р.О.Юрою [Винокур, Горішній, 1994, с. 332, 333; Винокур, 

Хотюн, Приходнюк, 1964, с. 7; Горішній, Юра, 1974; Маярчак, 2006, с. 56]. 

Розкопками відкрито 55 поховань-трупопокладень, розміщених 

паралельними рядами. Скелети були орієнтовані головами на захід, із 

деякими відхиленнями на північ або південь, лежали на глибині від 0,45 м до 

1,55 м. Як правило, могильні ями не простежувались (окрім трьох випадків). 

У шести похованнях біля скелетів простежені залишки дерев’яних домовин, 

цвяхи не знайдені. Руки небіжчиків у переважній більшості лежали на грудях 

або в районі живота. Майже всі поховання безінвентарні, але два жіночих 

відрізняються від інших. У похованні 11 фіксувалися стінки домовини 

(перетлілі дубові дошки). На пальці правої руки, що лежала на грудях - 
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срібне кільце у 1,5 оберти, що нагадувало скроневе. Біля лівої скроні – 

скроневе кільце. Друге кільце знайдене у викиді землі в процесі розчистки. В 

районі шиї – 4 маленькі бронзові ґудзики у вигляді грибочків. Біля правої 

скроні знайдене маленьке червоне кругле  скельце з рештками металевої 

оправи. Ці речі дослідники датували ХІІ-ХІІІ ст. У похованні 16 знайдено 

перетлілі дубові дошки – стінки домовини. Біля правої скроні – дві срібні в 

1,5 оберти скроневі кільця, а також срібна трьохнамистинна сережка 

“київського типу” із зерню. Біля лівої скроні – 3 скроневі кільця й 

трьохнамистинна сережка, намистини якої прикрашені сканню. На 

середньому пальці лівої руки було срібне кільце, що нічим не відрізнялося 

від скроневих кілець. Могильник датований дослідниками другою 

половиною ХІІІ-ХІV ст. [Маярчак, 2006, с. 56]. 

Окремо необхідно зупинитися на ґрунтових похованнях в кам’яних 

кругах (кромлехах). Такий могильник був досліджений по лівому берегу р. 

Серет між селами Більче-Золоте і Мишків Борщівського району 

Тернопільської області (Більче-Золоте VІІ). Г.Оссовським у 1890 р. виявлено 

три інгумаційні поховання західної орієнтації, в дерев’яних домовинах. 

Розміри поховальних ям 2,0 х 1,0 м. В одному похованні виявлено скроневе 

кільце київського типу. Поховання були огороджені кам’яними плитами, 

скелети випростані. Два подібних поховання в кам’яних огорожах виявлені 

на могильнику ХІ - ХІІ ст. в Борівцях та Василеві Чернівецькій області 

[Пивоваров, 2001, с. 23]. Дослідники вважають ґрунтові поховання в 

кам’яних огорожах ятвязькими, що прийшли на зміну похованням в кам’яних 

курганах [Томенчук, 2001, с. 220]. 

Поховання в кам’яному саркофазі представлене лише одним випадком 

під час досліджень двох ґрунтових поховань І.П.Ґеретою у 1975 р. біля с. 

Мухавка Чортківського району Тернопільської області [Ґерета, Ковальчук, 

1976]. Безінвентарне інгумаційне поховання (1) західної орієнтації було 

покладене в прямокутну яму розмірами 1,8 х 0,8 м, глибиною 1,0 м. В ямі 

біля трьох стінок (південної, північної та західної) стояли на ребрі плити з 
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вапняку (рис. 3.3, ІІ). Плит від дна, накривки та східної короткої стінки не 

знайдено. Кістяк лежав на спині, руки складені на животі, біля кістяка - 

фрагменти гончарних горщиків ХІІ - ХІІІ ст.  

3.1.4. Підплитові могильники 

Підплитових могильників в регіоні налічується 28, переважна 

більшість їх знаходилась на Придністров’ ї (20), хоча і на території 

Тернопільського плато (6) та Товтрового кряжу (2) вони також були 

присутні. Подібні могильники досліджувались в сусідніх регіонах: в 

Північній Буковині [Пивоваров, 2003, с. 173-174] та в Східному Поділлі 

[Маярчак, 2006].  

Виділяються підплитові поховання з могильника Вовківці ІІІ, що 

знаходиться біля с. Вовківці Борщівського району. А.Кіркор під час 

досліджень зафіксував невеликі надмогильні насипи над плитами. В одному 

(шостому) похованні плита мала антропоморфний вигляд. Подібну 

антропоморфну плиту зафіксовано С.В.Пивоваровим в похованні біля с. 

Онут [Пивоваров, 2003, с. 173-174]. Наявність надмогильних насипів над 

підплитовими похованнями можуть свідчити про пережитки курганного 

поховального обряду.  

Поховання з могильника Вовківці ІІІ були заглиблені в ґрунт на 

глибину від 0,73 м до 1,75 м. Розміри кам’яних плит були різні: довжина від 

1,26 м до 2,95 м, ширина – від 0,7 м до 1,3 м, товщина плити складала 0,1-0,3 

м. Орієнтація поховань західна. В заповненні двох поховань над ногами 

знайдені фрагменти кераміки від ритуального биття горщиків (?), а під 

черепами (поховання 1, 3) вапно. В похованні 6 з антропоморфною кам’яною 

плитою - дротяний бронзовий перстень у 1,5 оберти. Інші поховання були 

безінвентарними.  

А.Кіркором досліджувався підплитовий могильник Верхняківці ІІ. 

Розкрито п’ять поховань, три з яких були парними. Орієнтація - південно-

західна. Ріст похованих в парних похованнях різний, в першому випадку 1,69 

м і 1,89 м, в другому 1,64 м і 1,5 м, в третьому – 1,2 м і 1,6 м. Можна зробити 
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припущення, що в двох перших випадках це були відповідно жіночий і 

чоловічий кістяки (поховання 1, 2), в третьому - жіночий та дитячий 

(поховання 4, по аналогії з парними похованнями Жнибороди І). Руки у всіх 

похованих крім кістяка 1 в похованні 1 (обидві руки на грудях) були 

витягнуті вздовж тіла. Поховальний інвентар складався з особистих речей: 

дротяних скроневих кілець та перстенів та фрагментів парчі та скроневе 

кільце (таблиця 3.2). Форму та розміри ям не зафіксовано. Але на 

підплитовому могильнику Сокілець (Дунаєвецький район Хмельницька обл.), 

де було досліджено біля 100 поховань [Захар’єв, 2002, с. 126-127], поховальні 

ями були підпрямокутними, з заокругленими кутами, розмірами 2,2 х 1,0 м. 

Положення рук похованих на підплитовому могильнику Верхняківці ІІ 

наступне: витягнуті - 13; складені на грудях - 3; права на грудях, ліва 

витягнута - 2; права витягнута, ліва на грудях – 1; витягнуті під тазом – 1. 

Домінуюче положення рук – витягнуті вздовж тіла. На могильнику ж у 

Сокільці більшість кістяків з руками, складеними на грудях.  

Окремо необхідно зупинитися на єдиному печерному могильнику, 

відкритому випадково у 1934 р. в печері Вітрова біля с. Королівка 

Борщівського району Тернопільської області (Королівка І). Дослідження 

проводили Т.Сулімірський з Львівського університету та Т.Рейман з 

Польської академії наук [Sulimirski, 1935, s. 20-28]. Могильник складався з 14 

людських кістяків, що лежали у двох печерних залах за 100 м від входу 

[Сохацький, 2008, с. 156]. Біля скелетів знайдені численні знахідки 

фрагментів гончарного посуду ХІІ ст. та два цілих горщика, фрагменти 

залізних кородованих предметів, серед яких виділяються бойова сокири, 

шматки криці, чотири скляних браслети, дві скляні намистини, бронзове 

кільце, срібний перстень, десять срібних підвісок. М.Сохацький висловлює 

припущення щодо вимушеного поховання захисників під час ворожого 

нападу. Без антропологічного вивчення похованих важко судити про 

причини смерті. Знахідки звичайні для цивільних кладовищ. Наконечників 

стріл, слідів рубки кісток, пробиті черепи не зафіксовані. Тому однозначно 
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стверджувати про поховання померлих в результаті військової сутички немає 

достатніх підстав. 

Підсумовуючи вищесказане, можна виділити наступне. Традиції 

поховального обряду давньоруського часу базуються на слов’янських 

поховальних пам’ятках, які характеризуються підкурганними та ґрунтовими 

похованнями з трупоспаленням [Тимощук, 1982, с. 146-147, 183-185; 

Михайлина, 2007, 227-236; 16, 235-241; Томенчук, 2000, с. 235-241; Моця, 

1993]. Через нечисельність матеріалу неможливо сказати точно, який тип 

поховання був першим - ґрунтовий чи під курганний. Скоріш за все, існували 

паралельно ґрунтові (в ямках та урнах) та підкурганні (на горизонті) 

трупоспалення, що поступово, з переходом від язичницького світосприйняття 

світу та поширенням християнства були замінені курганними (в ямах) та 

ґрунтовими (ямними підплитовими, ямними в кромлехах, ямними з кам’яним 

саркофагом) інгумаційними похованнями, а потім лише ямними ґрунтовими 

інгумаціями.   

За поховальним обрядом могильники Західного Поділля поділяються:  

1. Кремаційні могильники, що проіснували до ХІІ-ХІІІ ст. (Городниця 

VІ, ґрунтові тілоспалення в ямках, Х-ХІ ст.; Семенів ІІІ, підкурганне 

тілоспалення на стороні, в дерев’яній домовині, ХІІ-ХІІІ ст.). Зберігся звичай 

ритуального биття посуду, використовування каменю в облаштуванні могил, 

очищення місця упокоїння вугликами з ритуального вогнища, покладання 

ритуальної їжі, залишки якої фіксуються у вигляді кісток тварин. 

Інгумаційні могильники ХІІ-ХІІІ ст. – підкурганні, ґрунтові західної (з 

сезонними коливаннями) орієнтації [Моця, 1994, с. 31; Івакін, 2008, с. 66]. У 

всіх випадках поховання проводилось у поховальних ямах. Покійників 

ховали в дерев’яних або кам’яних (Мухавка ІІІ, рис. 3.3, ІІ) конструкціях 

(домовинах, 37 випадків), в одному випадку дерев’яна домовина була 

обкладена великим камінням (Семенів ІІІ, курган 1, найбагатше жіноче 

поховання). В переважній більшості поховань слідів від домовин (деревного 

тліну, фрагментів дерева, цвяхів) не виявлено. В такому випадку померлі 
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могли ховатися в домовинах, в конструкції яких не використовувались цвяхи 

і дерево не збереглося [Івакін, 2008, с. 70-71] або померлих ховали 

безпосередньо в могильних ямах. Статистика підплитових та рядових ямних 

поховань теж не може бути вичерпною через фрагментарність досліджень 

могильників, незбереженість кам’яних плит та дерев’яних перекриттів 

(щитів), що фіксувалися Б.Томенчуком в Галичі [Пивоваров, 2001, с. 37]. 

Часом на одній тій самій площі знаходились одночасові курганні та ґрунтові 

могильники (курганний могильник Чернелів-Руський ІІ, ґрунтовий рядовий 

могильник Чернелів-Руський ІІа). Як пережиток з язичницьких часів в 

похованнях ХІІ-ХІІІ ст. присутні залишки посуду для ритуальної їжі 

(Чернелів-Руський ІІа, пох. 259), ритуально побиті горщики, підсипка з 

вугликів, фрагменти перепаленої обмазки, в курганних насипах кістки 

тварин. Про важливість використання каміння в ритуальному обряді свідчить 

їх фіксація в ґрунтових похованнях з трупоспаленням Х ст., підкурганних 

кенотафних похованнях ХІ ст., в підплитових похованнях, в похованнях в 

кромлехах, в підкурганних насипах в якості конструктивних частин, що 

перегукується з покладанням каменів, кам’яних плиток в ґрунтові поховання, 

під кістяки похованих (Жванець, Семенів ІІІ), біля тіла, над головою (Старий 

Збараж) і навіть в рот покійникам (Сокілець) [Маярчак, 2006, с. 32]. Теза про 

суто чернечі християнські поховання з кам’яним плитками під тілом 

суперечить положенню рук в таких похованнях (для християнських поховань 

характерне положення рук на грудях або на животі). Серед похованих 

спостерігаються дитячі поховання, крім того, кам’яні плитки фіксуються не 

лише під головою, а й під іншими частинами тіла, в тому числі, над головою. 

Кам’яні плитки над головою можуть бути відголоском підплитових 

поховань.  

Окремо стоїть питання виникнення підплитових поховань. 

С.Пивоваров виділив декілька точок зору на цю проблему: «етнічну» 

(підплитові поховання належали окремим етнічним групам населення), 

«соціально-майнову» (наявність кам’яного перекриття - плити є свідченням 
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майнового розшарування населення), «язичницьку» (зв'язок таких поховань з 

дохристиянськими віруваннями), «еволюційно-функціональну» (свідчення 

поступового переходу від ґрунтової кремації до ґрунтової інгумації без 

використання курганних насипів, кам’яні плити для означення місця 

поховання) [Пивоваров, 2001, с.36- 37]. Сам автор вважає появу підплитових 

поховань проявом посиленої християнізації населення вихідцями з 

візантійських провінцій [Пивоваров, 2001, с. 41]. 

З огляду на вищесказане, можна схилятися до «язичницької» точки 

зору. Під час поховання померлим будувався «умовний дім», стіни та дах 

якого викладалися з каменю або  дерева (дерев’яні домовини, кам’яні 

саркофаги, кромлехи, кургани з кам’яними конструкціями), відголоском 

такого будинку для мертвих могло бути присутність каменю у всіх типах 

поховань,  під кістяками похованих (Жванець), біля тіла, над головою 

(Старий Збараж V) і навіть в роті похованих (Сокілець) [Маярчак, 2006, 

с. 32].  

Давньоруські поховальні пам’ятки Західного Поділля потребують 

додаткових досліджень для визначення паралельного існування курганних та 

ґрунтових могильників, часу переходу від одного типу поховання до іншого.  

 

3.2. Культові об’єкти  

 

Матеріальним уособленням вірувань населення в давньоруський період 

є сакральні язичницькі та християнські пам’ятки: 

1. Язичницькі пам’ятки: городища-святилища, святилища на 

поселеннях, а також окремі складові: довгі будинки, капища, жертовні 

колодязі, споруди, ями.   

2. Християнські пам’ятки: церкви, печерні храми, келії, монастирі. 

Існує дві думки щодо належності пам’яток в середній течії Збруча до 

язичницьких вірувань. Автори досліджень І.П.Русанова та Б.О.Тимощук 

дослідили і ввели у науковий оббіг результати археологічних досліджень на 
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городищах біля сіл Городниця та Крутилів Гусятинського району 

Тернопільської області в урочищах Богит, Звенигород та Говда. Всі три 

городища були кваліфіковані ними, як святилища. Були вивчені споруди, що 

вибивалися з загального кола типових давньоруських об’єктів – жител, 

майстерень, господарських споруд, поховань та фундаментів культових 

будівель, тобто тих об’єктів, що зазвичай присутні на дитинцях, ремісничих 

посадах, містах, могильниках тощо. Дослідники вважали їх язичницькими 

об’єктами, а городища – святилищами і датували їх від Х до ХІІІ ст. 

[Русанова, Тимощук, 1993]. Теза про існування великого язичницького 

центру на території давньоруської держави у ХІІ – ХІІІ ст. викликала 

неоднозначну реакцію наукової спільноти, про що було викладено в 

рецензіях на книгу В.П.Даркевича [Даркевич, 1996, с. 200-209] та 

В.Шиманського[Szimanski, 1996, s. 286-301] . Вважалося, що ранні матеріали 

городищ свідчили про наявність язичницьких центрів у Х – ХІ ст., на місці 

яких у ХІІ - ХІІІ ст. виникли давньоруські міста. А наявність людських 

останків в спорудах пов’язані з монголо-татарською навалою. 

3.2.1. Збруцький кульвий комплекс. 

Давньоруські археологічні пам’ятки Західного Поділля, пов’язані з 

язичницькими віруваннями, зосереджені в середній течії Збруча на правому 

березі, між селами Личківці, Городниця та Крутилів Гусятинського району 

Тернопільської області (рис. 2.1; 2.3; 3.1). Перші наукові археологічні 

дослідження на території Медоборів розпочалися ще на початку 50-х років 

ХІХ ст. після знахідки широковідомого Збруцького ідола влітку 1848 року. 

Ця пам’ятка мистецтва була знайдена в р. Збруч, між селами Городниця і 

Личківці.  Саме після цієї події були проведені  розвідки А.Кіркором [Kirkor, 

1883, s. 53], коли він вперше пов’язав зі Збруцьким ідолом городище на горі 

Богіт біля Городниці. Тоді ж він звернув увагу громадськості на городище в 

урочищі Замчище (Звенигород) біля с. Крутилів. Починаючи з 1984 по 1989 

роки вивченням Збруцького культового центру займалися І.П.Русанова та 

Б.О.Тимощук [Русанова, Тимощук, 1993], з 1990 р. – автор.  
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Збруцький культовий центр складався з трьох городищ-святилищ в 

урочищах  Богіт (Городниця ХV), Звенигород (Крутилів І), Говда (Постолівка 

І) (рис. 2.6). Матеріали по цих  пам’ятках неодноразово публікувалися 

авторами досліджень, тому зупинимось лише на головних рисах, характерних 

для городищ-святилищ. Всі пам’ятки знаходились на вершинах незручних 

для проживання пагорбах з крутими схилами, виходами скельної породи, 

каменями, відсутністю тут житла, малоінтенсивним культурним шаром 

непов'язаним із повсякденною людською діяльністю. Серед споруд 

виділялися капища, що займали найвищу місцину на городищах. Капище це 

давня язичницька культова споруда, місце культових відправ, де стояв ідол 

(із старослов. «кап» - ідол) [Малєєв, 1999, с. 45]. Територія капищ викладена 

камінням, де є ями від ідолів, жертовні споруди та ями із залишками 

пожертв. В сакральній частині є так звані довгі будинки різного призначення 

– для ритуальних святкувань, зберігання цінностей, а також ритуальні 

колодязі. Городища відокремлені від іншої території валами, на плоских 

вершинах яких палили ритуальні вогнища і також приносили пожертви.        

Городище на горі Богіт мало овальну форму, оточене двома кільцевими 

валами і розділене двома поперечними валиками ранньозалізного часу (рис. 

2.6, ІІ). Сакральні  споруди – капище і требище (місце, де відбувалося 

принесення жертви богам) – знаходились в найвищій частини городища. В Х 

ст. головні вали та один з поперечних були поновленні та підсипані. 

Жертовник мав вигляд невисокого кургану, складеного з великих кам’яних 

брил та дрібніших каменів, з квадратним отвором посередині. Серед 

жертвоприношень були кістки та зуби свійських тварин, фрагменти ліпної 

(миски, сковорідки) та кружальної кераміки Х - ХІ ст. та ХІІ ст., кілька 

фрагментів скляних ошлакованих браслетів, прясло, фрагмент точильного 

бруска, вуглики. Пожертви Х - ХІ ст. та ХІІ ст. стратиграфічно відділялися 

кам’яними плитками.  

Особливо цікавим виявилось капище, центральна частина якого була 

піднята над поверхнею землі на 40 см і мала майже посередині чотирикутну в 
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плані яму розмірами 50 х 50 см. До центральної ями з північної сторони йшла 

доріжка шириною 1,0 м. Розміри капища 15,85 х 15,9 м. По периметру 

центральної підвищеної частини капища розташовані вісім коритоподібних 

жертовних ям, де зафіксовані пожертви у вигляді кісток свійських тварин, 

кісток птиці, фрагменти глиняного посуду Х - ХІІ ст., дрібних вугликів. В 

трьох жертовних ямах виявлені чотири трупопокладення (два дорослі, два 

дитячі), ями з трупопокладеннями розташовані з обох сторін від проходу до 

центральної ями. 

Святилище складалося з двох частин. В західній, найдальшій від входу 

і меншій за розмірами, знаходилось капище і жертовник (сакральна частина),  

в другій зафіксовано біля 40 западин від тимчасових споруд (розміри 3 х 3 м), 

заглиблених в скельну породу на 0,65 - 1,25 м. Будівлі обігрівалися 

вогнищами, кількість яких коливалась від одного до чотирьох. На підлозі 

зафіксовані фрагменти кераміки Х - ХІ ст. Тут же знаходились довгі будинки 

для урочистостей.  

Зі сходу від городища, поруч з в’ їздом знаходилась хлібна піч. По 

схилу, паралельно до в’ їзду на городище, проходив земляний вал, що 

обмежував у своїй нижній частині ґрунтовий могильник з кремацією та 

курганний могильник з кенотафами. Дослідники пов’язують святилище з 

Збруцьким ідолом, що був знайдений недалеко від нього в р. Збруч.  

 Збруцький ідол є унікальним за технікою виготовлення та сюжетним 

зображенням. Але він є не єдиним ідолом, що був знайдений на території 

Збруцького культового центру. Про першого ідола (кам’яну бабу), що стояв в 

урочищі Бабина долина (Крутилів ІІ) і був розбитий місцевими жителями 

повідомив А.Кіркор [Januzs, 1918, с. 202]. На Звенигородському святилищі 

також був знайдений ідол під час археологічних досліджень Прикарпатської 

археологічної експедиції РАН [Русанова, Тимощук, 1993, с. 44-45]. 

 Звенигородське городище-святилище (Крутилів І), що знаходиться біля 

с. Крутилів Гусятинського району Тернопільськоъ області, також 

розташоване на високому пагорбі з крутими схилами, обмежене із зовнішньої 
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напільної  сторони високим дугоподібним валом з відгалуженнями. Ще один  

вал (внутрішній) відмежовував сакральну частину від общинної (рис. 2.6, І). 

В конструкції валів фіксується кам’яна крепіда, споруджена у скіфський 

період. Звенигородське городище за розмірами було значно більше, але як і 

попереднє святилище ділилося на дві частини – сакральну та общинну, з 

тимчасовими житлами. Сакральна частина була насичена культовими 

спорудами: жертовними камерами, ямами, довгими будинками, жертовними 

колодязями. Тут виявлено чотири капища, лише три досліджені в різній мірі. 

Всі вони розташовані поруч з зовнішнім валом, на високих пагорбах. Капища 

являли собою кам’яні округлі площадки щільно викладені камінням. 

Повністю розкопані друге та третє капища. Перше капище було перерізано 

розвідковою траншеєю. Конструктивно воно було схоже на капище на 

святилищі Богит. Територія капища вимощена камінням, а по периметру його 

розташовані коритоподібні заглиблення (діаметри 2,4 м та 2,8 м) з речовими 

та керамічними знахідками. Друге капище являло собою округлу площадку 

(діаметр 10 м), викладену дрібним камінням, в центрі капища підтесаний 

вихід материкової скали, на поверхні якої лежав фрагмент людського черепа. 

На поверхні капища знайдено багато предметів: скляні, металеві браслети, 

бронзова іконка з Богородицею Орантою, скроневі кільця, замки, 

наконечники стріл, численні фрагменти гончарних горщиків тощо. Капище 

було обмежено невеликим валом. Навколо площадки знайдено 5 ям, з них 

чотири чашеподібні ями різного діаметру, глибиною до 0,35 м. Стінки однієї 

ями викладені дрібним камінням, друга заповнена кістками тварин, в третій – 

індивідуальні знахідки [Русанова, Тимощук, 2007, с. 189]. Ще дві ями 

знайдено в північній та східній частинах капища. Третє капище також було 

округле і щільно вимощене камінням різних розмірів. На капищі виявлено 18 

різних ям: одна квадратна яма (1,6 х 1,7 м в верхній частині, 0,85 х 0,95 в 

нижній частині, глибина 0,8 м)  знаходилась в центральній частині капища, в 

семи ямах знаходились людські і тваринні кістки, в трьох ямах знайдено речі, 

три ями були стовповими, інші мали круглу чи підпрямокутну форму і 
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обкладені камінням. Поруч з кожним капищем на зовнішньому валу, 

очевидно, знаходилась вимощена каменями жертовна площадка з 

жертовними речами та вугликами на поверхні. В  сакральній частині 

городища станом на 2000 р. виявлено 18 жертовних споруд, чотири довгих 

будинків, два ритуальні колодязі. Ще шість довгі будинки розташовані в 

общинній частині. Довгі будинки мали різне призначення: в деяких 

зберігалися цінності, а в деяких збирали збори, влаштовували частування. 

Довгі будинки мали стовпову конструкцію і плетені стіни, обмащені глиною.  

Серед споруд виявлено храм з кам’яним ідолом [Русанова, Тимощук, 

1993, рис. 59]. Храм був прямокутної в  плані будівлею (4,2 х 3,7 м, глибина 

0,3-1,1 м), із заглибленими в материк стінами та підлогою, з чітко означеним 

входом, що розміщався посередині західної стіни і мав вигляд материкової 

сходинки. Підлога в центральній частині споруди перепалена (діаметр плями 

2,2 м), тут знаходилося вогнище діаметром 1,2 м. Частина підлоги з слідами 

вогню була відділена від решти підлоги стовповими ямками. В північно-

східному куті храму вирізано дві нишеподібні печі. Біля північно-західного 

кута, недалеко від входу, лежав кам’яний ідол, виготовлений з плити 

вапняку. Він був висотою 1,95 м , шириною 0,7 м, товщиною 0,2 м. Ідол мав 

антропоморфний вигляд, округла голова відділена від прямокутного тулуба 

неширокою заглибленою смугою. Нижня частина оформлена конусом. 

Обличчя відсутнє, в верхній частині голови по колу мали місце 7 круглих 

заглиблень. В західному куті знаходилась пляма розсипаного обгорілого 

зерна (переважно пшениця з домішками жита, вівса, просу та гороху), два 

фрагменти жорен, людські кістки (череп і розрізнені кістки кінцівок), два 

ножі, хрестоподібна підвіска, окуття від скриньки, дужка котла. Під 

північною стіною  приміщення лежали паралельно один другому два серпи, 

поруч – трубчастий замок, кругла хрестоподібна підвіска., а в заповненні – 

замок від кінських пут. Недалеко від них в східному куті споруджено дві 

нишоподібні печі, розташовані одна вище другої. Біля нижньої печі знайдено 

наконечник стріли, фрагменти гончарної кераміки кінця ХІІ - І половини ХІІІ 
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ст. Печі у сукупності з зерном, серпами та жорном свідчать про те, що храм 

був пов’язаний з землеробським культом. Автори досліджень І.П.Русанова, 

Б.О.Тимощук підкреслювали, що храм не мав стін, лише дах, що спирався зі 

східної сторони на кам’яний схил, а з західної – на стовпи-стояки [Русанова, 

Тимощук, 2007, с. 85-87; с. 280, рис. 51,  1-5; с. 286, рис. 57, 8,9; с. 289, рис. 

60, 15-18]. Була зроблена спроба графічної реконструкції цього храму, яка 

відрізняється від інтерпретації І.П.Русанової та Б.О.Тимощука [Диба, 1998, с. 

51]. Він графічно обґрунтував ряд ямок навколо вогнища, як залишки від 

стовпів «опорного каркаса своєрідного димового збірника – «бовдура», 

стінки якого випліталися з ліщини і обмазувались глиною [Мисько, 2001, с. 

182-201]. Стінки, крім західної, за Ю.Дибою були викладені з каменів. 

Західна стіна була відкрита, дах спирався на опорні стовпи. До приміщення 

вела сходинка. 

На території сакральної частини городища у 1985-1989 рр. 

І.П.Русановою та Б.О.Тимощуком вивчено 15 жертовних споруд [Русанова, 

Тимощук, 2007]. Три різнопланові жертовні будівлі за номерами 16-18 згідно 

загальної нумерації досліджувались автором у 1999 р. [Ягодинська, 2002, с. 

169-174]. Вони знаходились в західній частині святилища, недалеко від 

капища 2. Всі споруди орієнтовані стінами за сторонами світу, прямокутні та 

квадратні в плані з вертикальними стінками і рівним дном. Всі вони 

споруджені на крутому схилі пагорбу, тому їх північна сторона була значно 

вища за інші. Дві споруди одноразового використання (№№ 16, 18), одна – 

дворазового (№ 17 – приміщення з 2 нишеподібними печами). 

Споруда 16 (3,4 х 3,7 м, рис. 3.5) знаходилась поруч з культовими 

будівлями городища - капищем 2 та довгим будинком 7. Споруда була 

завалена великими брилами каміння, що перекривали череп та кістки дитини 

4-5 років (за визначенням Т.Рудич), поруч з яким знаходилась придонна 

частина гончарного горщика ХІІ – І половини ХІІІ ст., перепалене каміння та 

кістки свійських тварин. Біля дитячого черепа мали місце трубчастий замок 

типу Б, велика кількість фрагментів кераміки ІІ половини ХІІ – І половини 
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ХІІІ ст., великі фрагменти перегорілого дерева, кальциновані кісточки. На дні 

– вуглики та кальциновані кісточки, трилопасний наконечник стріли, 

пірофілітове прясло, фрагмент скляного браслету. Під завалом лежали теж 

людські кістки, кістки свійських тварин, залізні ножі, білонове 

загнутокінцеве скроневе кільце, фігурне долото, овальна залізна пряжка, 

кераміка. Біля східної стіни зафіксовані дерев’яні конструкції з колотих 

колод. Східну стіну додатково підсилено кам’яними брилами. Найбільш 

насиченою знахідками була північно-східна сторона будівлі. Біля північної 

стіни на долівці знайдено розрізнені людські кістки та череп юнака - 12-20 

років (на потиличній кістці фіксуються сліди перелому з проникненням, 

вдавленням кісток у середину черепа, удар був скоріш за все смертельним 

(аналіз зроблено Т.Рудич). Біля основи черепа лежала частина хребта корови. 

Поруч з людськими останками знайдено скроневе кільце в 1,5 оберти, 

загнутокінцеві скроневі кільця, кістяний юрок, великі фрагменти горщика з 

вертикальним горлом ІІ половини ХІІ – І половини ХІІІ ст.  

Східна частина споруди була зайнята неглибокою овальною ямою (1,95 

х 0,8 м), заповненою знахідками, вугликами, кальцинованими кісточками, 

людськими останками та кістками свійський тварин, перепаленим камінням 

та керамікою ІІ половини ХІІ – І половини ХІІІ ст., серед якої виділяються 

кілька розвалів горщиків та великого зерновика (рис. 3,5). Знахідки масово 

локалізувалися біля східної стіни. На дні та в заповненні ями виявлено: 

підвіску з мушлі каурі, мініатюрний горщик, фрагменти різнокольорових 

скляних браслетів, залізну шпору з пряжкою, точильний брусок, частину 

коси-горбуші та бронзову литу провушну сокиру, яку М.Бандрівський 

відносить до часу існування передкомарівської групи пам’яток періоду 

ранньої бронзи (середина ІІІ тис. до н.е.) [Бандрівський, 2009, с. 199]. 

Знахідки на Звенигородському святилищі сокир - типових, давньоруських - 

непоодиноке явище. Наприклад, під час досліджень капища 2 знайдено 2 

сокири, капища 3 – чотири фрагментовані та цілі сокири, в довгому будинку 

7 – тильну частину сокири, у довгому будинку 8 – одну сокиру, в жертовному 
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колодязі – одну сокиру. Але в даному випадку, використання в культовій 

споруді сокири іншої епохи та культури фіксується вперше.  

Недалеко від будівлі 16 досліджувалась споруда 17 (3,3 х 3,7 м, 

глибина 1,5 м, рис. 3.6). За своїм призначенням, глибиною і заповненням 

вона відрізнялась від попередньої будівлі.  

В північній  частині стіни споруди збудовано дві нішоподібні печі, що 

знаходились одна над другою. Верхня піч збереглася фрагментарно, від неї 

залишився лише черінь (1,1 х 1,2 м) та залишки від бортів; нижня піч вціліла 

(1,0 х 1,3 м, висота склепіння 0,7 м). Споруда мала два періоди існування: 

перший – пов'язаний з нишеподібною піччю № 1 та з кам’яною площадкою 

(1,5 х 1,5 м), викладеною з великих та дрібних кам’яних брил біля південної 

стіни споруди. Разом з площадкою знайдено фрагменти жорна, верхньої 

частини черепної коробки літньої людини, ніж, фрагмент шпори ХІІ - ХІІІ ст. 

та численні фрагменти кераміки ІІ половини ХІІ – І половини ХІІІ ст. Другий 

період пов'язаний з нижньою пічкою. Серед знахідок - дві підвіски з мушлі 

каурі, кістяний наконечник стріли, залізні предмети (цвяхи, ключ, замок, 

ножі, два наконечники стріл, механізм від трубчастого замка), речі з мідного 

сплаву (дротовий загнутокінцевий браслет, дискос від хороса тощо). На 

долівці вздовж східної, західної та північної стін зафіксовані стовпові ямки 

від дерев’яної обшивки стін. В ямці, що знаходилась біля нішоподібної печі, 

знайдено бронзовий пластинчастий браслет із загнутими кінцями та 

ромбічним зубчастим орнаментом. 

В центральній частині споруди в долівці споруджені ями різної форми. 

Яма 1 підквадратної форми (0,5 х 0,6 м, глибиною 0,7 м) була заповнена 

попелом, в якому знаходиться нижня щелепа та фрагменти черепа лісової 

куниці, кістки сазана, повний скелет поросяти, кістки ВРХ (кістки 

опрацьовані ст. наук. співробітником Центру археології Інституту культурної 

спадщини АН Молдови, к.і.н. Р.Кройтором), фрагменти кераміки ІІ половини 

ХІІ – І половини ХІІІ ст., дрібні камені та льодохідні щипи. Яма 2 (діаметр 

0,5 м, глибина 0,4 м) була заповнена глиною з вугіллям, керамікою та 
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перепаленими кістками - хребці та окремі кістки корови, в анатомічному 

порядку кістки кінцівки свині, людські кістки – окремі зуби, променева 

кістка, шийний хребець, ребра, дві ключиці і лопатка. В заповненні ями 

виявлено механізм від трубчастого замка, а на самому дні лежав замок типу Б 

ХІІ - ХІІІ ст. (за Б.Колчиним).  

Споруда 18 (3,1 х 3,4 м, глибина 1,2 м; рис. 3.7) розташована поруч з 

спорудою 17. Дно споруди в центральній та північно-східній частинах 

носило сліди вогню, підсипане дрібними вугликами та кальцинованими 

кісточками. Кальциновані кісточки у великій кількості були присутні і у 

чорному заповненні споруди. На долівці безсистемно лежали окремі кістки 

людей та домашніх тварин (кістки великої рогатої худоби, свині), засипані 

землею з вугликами та кальцинованими кістками. До людських кісток 

належали 4 цілих черепи (череп № 1 належав дитині 4-5 років хворою 

гідроцефалією. Т.Рудич відмічає, що по антропологічним даним череп № 1 з 

споруди 18 (17 згідно польових креслень) та череп № 1 зі споруди 16 (15 

згідно польових креслень) належали родичам; череп № 2 належав маленькій 

дитині; череп № 3 – людині зрілого віку; череп № 4 – чоловіку 40-50 років), 

нижня щелепа, дві стегнові кістки, променева кістка, кілька хребців, кістки 

стопи, ребра. Приміщення використовували лише один раз. Після проведення 

ритуальних дійств, споруда була завалена великим камінням. Крім кераміки 

кінця ХІІ - ХІІІ ст., в споруді знайдено: чотири фігурні залізні бляшки, 

точильний брусок, фрагмент шпори, лезо ножа, підпрямокутне кресало, лезо 

серпа, бронзове скроневе кільце, два фрагменти скляних браслетів, щиток від 

персня.   

Всі досліджені жертовні споруди датуються ХІІ - ХІІІ ст., причому 

споруди 16, 17 – ІІ пол. ХІІ – І пол. ХІІІ ст., споруду 18 можна віднести до  

середини – другої половини ХІІІ ст. Так в споруді 16 знайдені трубчастий 

замок типу Б, що датується початком ХІІ – ХІІІ ст., ключ до такого типу 

замків [Колчин, 1959, с. 79, рис. 65, 2], залізні шпори типу ІV А – ХІІ–ХІІІ ст. 

[Древняя Русь, 1985, с. 361, табл. 147, б] та срібні загнуто кінцеві скроневі 



 

 

122 
 
кільця, що датуються серединою ХІІ-ХІІІ ст. [Русанова, Тимощук, 2007, с. 

100]. У споруді 17 знайдено більше датуючих речей. Це ключ, що 

відноситься до замків типу Б (початок ХІІ-ХІІІ ст.), ключ типу Ж, що 

датується ХІV ст. [Колчин, 1959, с. 87], два залізних наконечника стріл з 

тупокінцевим пером, зрізані у вигляді вузької лопаточки (тип 67 [Медведев, 

1966, с. 75, табл. 24]), що датуються ХІІІ-ХІV ст. [Медведев, 1966, с. 105, 

табл. 26, 27], два замки типу Б та ключ типу Б (поч. ХІІ – ХІІІ ст.), 2 шпори 

типу ІV А – ХІІ–ХІІІ ст. [Древняя Русь, 1985, с. 361, табл. 147, б]. Для 

споруди 18 – це округлий щиток від персня, виготовлений з олов’янисто-

свинцевого сплаву, орнаментований «процвітшим» хрестом, що побутував у 

кінці ХІІІ - на початку ХІV ст. [Сєдова, 1981, с. 41, 132; Ягодинська, 2010, с. 

244, рис. 11, 13], підпрямокутне залізне кресало, що відноситься до ІІІ типу 

(перша половина ХІІ- ХІV ст.) [Колчин, 1959, с. 101, 103]. Наведене 

датування не суперечить радіовуглицевому аналізу, зробленому і Інституті 

історії матеріальної культури РАН.  

Таким чином, дослідження автора доповнюють дослідження 

І.П.Русанової, Б.О.Тимощука, підтверджуючи культове призначення всіх 

споруд, що розташовані в сакральній частині святилища і одночасовість з 

іншими спорудами городища.    

Городище в урочищі Говда (Постолівка І, належить до території 

Постолівської сільської ради Гусятинського району Тернопільської області) - 

найменше з усіх святилищ Збруцького культового центру. Городище займає 

крутий мис правого береза р. Збруч і оточене кільцевим валом, з напільної 

сторони - ровом. Овальна площадка городища (40 х 20 м) має нахил на 

південний схід з перепадом височин 20 м [Русанова, Тимощук, 2007, с. 185]. 

Досліджені вал, внутрішній рів, сухий колодязь. У валу виділяються чотири 

будівельних періоди, які відділяються один від одного кам’яною вимосткою. 

Внутрішній рів заповнений прошарками вугілля, перепаленої глини та 

каменів, що відділялися прошарками чистої глини товщиною 20 і 80 см. В 

південній частині вал перерізається круглим колодязем (діаметр 3,4 м, 
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досліджений на глибину 3,6 м), що у верхній частині мав похилі стінки та 

конусоподібну форму, а з глибини 0,6 м – вертикальні стінки обкладені 

камінням та укріплені стовпами. До колодязя примикала площадка, де горів 

вогонь. У верхньому шарі знайдена кераміка ІІ половини ХІІ – І половини 

ХІІІ ст., кілька наконечників стріл, кресало, пірофілітове прясло, кістки 

тварин [Русанова, Тимощук, 2007, с. 185]. 

Першу згадку про топонім «Бабина долина» залишив нам А.Кіркор, що 

проводив археологічні розвідки в околицях місцезнаходження Збруцького 

ідола. Він записав переказ про Бабину долину, де колись стояла кам’яна 

«баба», що була розбита місцевими жителями на камінь для будівництва 

[Janusz, 1918, с. 202]. Це поселення досліджувалося автором у 1985 – 2000 

роках [Ягодинська, 1985 – 2000]. Воно знаходилось поруч із 

Звенигородським городищем-святилищем, по правому борту глибокого, з 

обривистими краями Сліпого яру, по дну якого протікає повноводний 

струмок, що живиться з численних джерел (частина джерел, що біля 

поселення, вважаються цілющими). Це було типове давньоруське поселення 

з житлами, господарськими ямами, майстернями різного призначення. 

Датується ХІ – початком ХІІ ст., що з початку ХІІ ст. перестало 

функціонувати. Ознаки використання території поселення проявилися лише у 

ІІ половині ХІІ – І половині ХІІІ ст., але територія використовувалась лише 

для культового призначення. Житлових споруд не зафіксовано. Ймовірно, у 

ІІ половині ХІІ – І половині ХІІІ ст., в період найбільшого розквіту 

святилища, воно виходить за рамки гори Звенигород і освоює територію, що 

знаходилась поруч, в урочищі Бабина долина.  

Тут автором досліджувався комплекс ритуальних споруд другої 

половини ХІІ – першої половини ХІІІ ст. (рис. 2.18) [Ягодинська, 1989]. З 29-

ти досліджених споруд, сім об’єктів мали культовий характер. Це капище, 

чотири жертовні камери, одна жертовна яма, довгий будинок та два сухих 

колодязі. Є випадки, коли використовувались напівзасипані котловани жител 

ХІ ст., в заповненні фіксувалися різні фрагменти людського черепа, 
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найчастіше черепної коробки та верхньої щелепи (споруди 2, 3, 5). Жертовні 

споруди мали місце не тільки в центральній частині поселення, але й у 

периферійній зоні.  

Капище (споруда 10, рис. 3.8) знаходилось в центральній підвищеній 

частині селища, недалеко від цілющих джерел і являло собою округлу 

горизонтальну площадку, що була спланована у схил, мала рівне дно і трохи 

скошені східну та західну стіни. Висота стін від денної поверхні: північна – 

20 см, східна - 50 см, західна (облицьована плитками вапняку) - 1,0 м, 

південна – 1,1 м. Північний схил щільно обкладений необробленим камінням 

середнього розміру та великими каменями-валунами, що півкругом 

оточували капище. В східній частині насипу виділявся нижній камінь жорна, 

поруч з яким знаходилась стовпова ямка діаметром 50 см і глибиною 40 см. 

Розміри жертовної площадки 4,80 х 5,6 м, глибина від денної поверхні 0,5 м, 

розміри капища разом з підніжжям 10,0 х 10,8 м. Капище перекривало житло 

Х - ХІ ст. (рис. 3.8). На рівній підсипаній вугликами та кальцинованими 

кісточками підлозі капища, майже по центру, знаходилось овальне вогнище 

(1,5 х 0,9 м). В південно-східній, східній частині споруди зафіксовані п’ять 

стовпових ямок різного діаметра і глибини.  

В південну стінку капища врізана нишеподібна піч, на добре 

перепаленому черені якої лежав товстий шар із спресованого попелу та 

кальцинованих кісток. В шарі попелу знайдено точильний брусок, з слідами 

вогню. Черінь був на рівні підлоги. Поверх шару попелу лежав на правому 

боці з підтягнутими до грудей колінами та ліктями скорчений людський 

кістяк (підлітка). Положення тіла свідчить про те, що перед покладанням 

його міцно зв’язали. Кістки не несли слідів дії вогню. Ймовірно, тіло було 

покладено на вже холодний попіл.  Біля черепа зафіксовані два білонових 

дротяних скроневих кільця та кільце київського типу з однією розбитою 

намистиною (рис. 3.8, 1) [Ягодинська, 2010, с. 241, рис. 7, 2,7, 17]. 

Західніше центрального вогнища, на підлозі лежав ще один кістяк 

молодої людини, але без черепа. Він також знаходився у скорченому стані, як 
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і попередній. Скелет лежав на животі, трохи завалений на бік. Поруч з 

кістяком фіксувалося срібне дротяне перстнеподібне скроневе кільце. Від 

кістяка колом розходився масив кісток великої рогатої худоби, що 

перекривав і вогнище. Тут виділялися черепи молодих осіб, м’ясні частини 

туш, тазові кістки, кінцівки, нижні щелепи. На кістки і частково на вогнище 

зверху навалено два великі валуни. Серед кісток знаходились два цілих 

горщики, половина мископодібного горщика та розвал ще одного горщика, 

частини якого були розкидані по всій площадці капища, на вогнищі і навіть у 

печі, внаслідок чого частина черепків була піддана вторинному випалу (рис. 

3.8, 2, 1-4). Крім того, серед кісток ВРХ знайдено залізне підпрямокутне 

кресало, напильник з дрібною насічкою, ніж, три пряжки, крем’яний скребок, 

два фрагменти срібного дротяного скроневого кільця (рис. 3.8, 2, 5,6,8,9). 

Весь масив кісток був зосереджений перед найбільшою і найглибшою 

стовповою ямкою, в якій, можливо, стояв ідол. 

Під західною стінкою капища зафіксовано ще два скупчення кісток: в 

першому були щелепа теляти, кістки кінцівок дрібної рогатої худоби, 

людська нижня щелепа, дротяне скроневе кільце, фрагменти горщика; у 

другому – хребет дрібної рогатої худоби, пряжка, ніж і кресало. Біля обох 

скупчень знаходились кальциновані кісточки. 

Поруч з капищем (південніше і вище по схилу пагорба) знаходились 

два ритуальних «сухих» колодязі (ями 6 і 9, рис. 2.18; 3.12, 3). Обидва вони 

були пробиті у скельній вапняковій породі. Глибина першого колодязя (яма 

6) – 2,1 м, другого (яма 9) - 3,1 м. В заповненні першого колодязя виявлено 

череп ВРХ, підвіска з ікла кабана, кістки свійських тварин, фрагменти 

кружального посуду ХІ та ХІІ - ХІІІ ст. У заповненні другого зафіксовані дві 

грубо тесані заготовки під жорнові камені (50 х 50 см, товщина 35 см, 

знаходились по відношенню один до другого під кутом 110-115о), фрагменти 

горщиків ХІ та ХІІ - ХІІІ ст., кістки свійських тварин, а на дні на шарі з 

вугілля - цілий кістяк півня та пряслице з стінки посудини ХІ ст. Тут 
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фіксувалися шість різної насиченості знахідками шарів, що відділялися один 

від другого материковими прошарками. 

Жертовні камери (споруди 5, 13, 16) характеризувалися 

підпрямокутною формою, глибиною від 0,5 до 1,35 м, наявністю вогнищ та 

нишеподібних печей, що використовувались не для опалення. В двох камерах 

(5, 13) та в жертовній ямі (споруда 4, яма) знайдені покладення людських 

кістяків та окремих кісток, вогнища, підсипка на підлозі з вугликів та 

кальцинованих кісточок, кістки свійських тварин, кераміка ХІІ - ХІІІ ст. та 

жертовні речі. Жертовна споруда 16 також характеризувалась вогнищами, 

кістками свійських тварин, підсипкою з вугликів та кальцинованих кісточок, 

керамікою ХІІ - ХІІІ ст. та індивідуальними знахідками. 

Споруда 5 (рис. 3.9) представляла собою прямокутну будівлю (2,8 х 2,2 

м), заглиблену у материк на 50 см, каркасно-стовпової конструкції. Споруда 

мала рівне дно, перепалене, з підсипкою дрібними вугликами, фрагментами 

перепаленої глини, кальцинованими кісточками. В східній частині споруди 

споруджено нишеподібну круглу піч (діаметр 0,9 м). На черені, що 

знаходився  на рівні підлоги, лежали скелет дитини 18 місяців. По обидві 

сторони від черепа, симетрично розташовані дві зігнуті ніжки теляти. Біля 

дитячого кістяка лежали крупні фрагменти гончарного горщика ХІІ - ХІІІ ст., 

залізні цвях і лезо ножа, фрагмент точильного бруска, поруч з устям печі 

знайдено фрагмент залізної кольчуги розмірами 20 х 12 см.  

Біля південно-західної стіни знаходився кістяк жінки 25-30 років без 

черепа (орієнтований на південний захід). Кістяк лежав майже на животі, 

напівобернений, руки зігнуті в ліктях, права нога загнута в коліні і піджата, 

ліва – відведена далеко у сторону. Поза жертви свідчила про те, що вона була 

недбало кинута на дно камери. Поруч з скелетом знаходились кістки великої 

рогатої худоби. При ньому були дві залізні підковки для взуття (поруч з 

ступнями), залізні ніж, кругла пряжка (рис. 3.9, ІІ,9), долотоподібний 

наконечник стріли (в районі пояса, рис. 3.9, ІІ,7), декілька уламків білонових 
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скроневих кілець. Судячи за місцем знаходження наконечника стріли, жертва 

була поранена у живіт.   

Біля північно-східної стінки споруди мали місце людські кістки (дві 

кісті рук належали дитині 7-12 років, нижня челюсті, лопатка, хребці – 

дитині 12 років) та кістки свині. Між кістками було знайдено: 2 

перстнеподібних скроневих кільця, білонова зірчаста підвіска (рис. 3.9, ІІ,4), 

бісер з жовтої склопасти, неорнаментований мідний пластинчастий браслет 

(рис. 3.9, І,4), уламок срібного кільця з дроту.   

Споруда 5 була засипана глиною, зверху покладений великий камінь, а 

поруч був розпалений вогонь. В заповнені споруди на глибині 20 см від 

денної поверхні зафіксований фрагмент черепної коробки людини та срібний 

колт (рис. 3.9, І,1; 3.9, ІІ, 3.9, ІІ,3). 

Споруда 13 (рис. 3.10, ІІ), розміри 2,6 х 2,3 м, глибина 0,9 м, 

прямокутна, з заокругленими кутами, нерівним дещо увігнутим до середини 

дном, підсипаним кальцинованими кісточками, вугликами і перепаленою 

глиною. В середині споруди в неглибокій округлій ямі (0,5 х 0,45 м, глибина 

5 см) головою на південь на правому боці в скорченому положенні лежав 

кістяк дитини 4-5 років (за Т.Рудич). Біля черепа знаходилось дротяне 

перстнеподібне скроневе кільце, біля ніг – лезо залізного ножа з прямою 

спинкою. Поруч з черепом, за межами ями підлога була перепалена, 

можливо, тут горів вогонь. Подібна пляма від вогнища мала місце біля 

кістяка теляти (?), що знаходився південніше скелету дитини. Північніше ями 

з людським кістяком знаходилось овальне вогнище (0,4 х 0,3 м) зверху 

перекрите окремими кістками ВРХ, свині, серед яких виділялися череп ВРХ, 

нижні щелепи, кінцівки, череп козла (?) тощо. Серед кісток мав місце розвал 

горщика ХІІ – першої половини ХІІІ ст. (рис. 3.10, ІІ).  

Споруда 16 (рис. 3.10, ІІІ) прямокутна, сильно заглиблена будівля, 

орієнтована кутами по сторонах світу, з трохи скошеними досередини 

стінами і відносно рівною підлогою. Розміри 4,8 х 3,2 м, глибина 1,35 м. 

Залишків конструкцій стін не зафіксовано ні в середині будівлі, ні за її 
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межами, окрім невеликої стовпової ямки (глибина 10 см), що знаходилась 

приблизно посередині південно-східної стіни. Посередині споруди і в 

північному куті мали місце три відкритих вогнища овальної форми (№ 1 – 1,6 

х 0,8 м; № 2 – 1,55 х 0,95 м; № 3 – 1,8 х 1,0 м). Вони були добре перепечені, 

на поверхні лежало каміння, місцями перепалене, із залишками 

кальцинованих кісток та дрібних вугликів, що фіксувалися і на підлозі 

споруди. Тут же знаходився гладкий браслет з склопасти фіолетового 

кольору, поруч з вогнищем № 2 була біконічна бурштинова намистина. Між 

вогнищами лежали кістки ВРХ, свині, а біля південного кута череп і нижня 

щелепа невеликого хижака – лисиці (за Р.Кройтором). Південно-західна стіна 

споруди ззовні викладена великими кам’яними плитами. До південного кута 

споруди ззовні примикала округла кам’янна площадка (2,1 х 2,4 м).  

Споруда 12 (рис. 3.11) являла собою довгий будинок, орієнтований 

кутами по сторонах світу. Розміри 20,4 х 4,4 м, глибина 0,5 м. Він був 

споруджений на більш ранніх спорудах виробничого характеру (ХІІ - ХІІІ 

ст.) та житлі ХІ ст., від яких відділявся прошарком материкової глини (в 

південній частині) та чорною гумусованою землею (в північній частині). Під 

час дослідження довгого будинку виявлено два періоди: перший фіксувався 

на глибині 0,3 м, другий – на глибині 0,5 м. Заповнення для обох періодів 

було однакове, чорне гумусоване, з фрагментами гончарної кераміки. В 

придонній частині першого періоду знайдено фрагменти черепа зрілої 

людини. Перший період характеризувався двома плямами сіро-чорної землі 

(розміри 1 – 2,0 х 1,8 м, товщина 20 см) з включенням шматків перепаленої 

обмазки, великих фрагментів вугілля, численних фрагментів кераміки, а 

також із знахідками трьох залізних ножів, трубчастого замка типу Б, 

пробійника, прясла та фрагмента простого браслета із скломаси, двох 

дротяних срібних скроневих кілець (перснеподібне та загнуто кінцеве), 

точильного бруска. Добре читалися південні стінки найбільш заглибленої 

частини  споруди. На підлозі споруди 12 в північній та південній частинах 

зафіксовано 4 вогнища. Всі вони (крім третього) були обкладені камінням, на 
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поверхні вогнищ у шарі вугілля знайдені: вогнище 1 – одне дротяне скроневе 

кільце у 1,5 оберти, фрагмент дротяного скроневого кільця, ніж; вогнище 2 – 

шило.  На підлозі та на поверхні, біля вогнищ зафіксований масовий матеріал 

(фрагменти горщиків ІІ половини ХІІ - ІІ половини ХІІІ ст.) та індивідуальні 

знахідки: керамічні - мисочки, сковорідки ХІ ст., плоске прясло з стінки 

горщика; з кольорового металу – дротяні скроневі кільця - у 1,5 оберти, 

загнутокінцеве, скроневе кільце київського типу, відлите в імітаційній формі, 

з заліза – свердло, ніж, оковка від дерев’яної лопатки, бронебійний 

наконечник стріли; з кременю – ножеподібна пластина, нуклеус; з каменю – 

точильний брусок.  

Серед культових споруд виділяється жертовна яма ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст., що була впущена в котлован житла ХІ ст. (споруда 4, рис. 

3.10, І). Вона займала північний кут котловану, мала прямокутну форму з 

округленими кутами (1,5 х 1,0 м). В ямі лежали безсистемно розташовані 

людські кістки, залишки двох черепів, один з яких належав чоловіку. Інші 

кістки (лопатка, челюсті, скроневі кістки) - дитині 1-2 років. Тут знайдено 

дротяні скроневі кільця, фрагменти гладкого браслета з фіолетової 

склопасти, фрагмент вудил. Жертовну яму від заповнення житла відділяв 

тонкий шар чистої глини та підсипка з дрібних вугликів.  

Споруди 19, 19а (рис. 3.12, І) датуються досить раннім для жертовних 

споруд Бабиної долини часом – кінцем ХІ – початком ХІІ ст. Розміри 3,15 х 

2,1 м, глибина 0,7 м. Споруда 19 була побудована зверху  на трьох «сухих» 

колодязях і мала підпрямокутну форму, невисокі стінки, з двома 

заглибленими входами (напрям першого – на південний схід, глибина від 

рівня підлоги 0,3 м, другого – на північний схід, глибина 0,4 м). В заповненні 

споруди на глибині від 40 до 60 см фіксувалися завал каменів, серед яких 

виділявся нижній жорновий камінь, фрагмент верхньої частини черепної 

коробки людини, кістки ВРХ. Споруда була каркасно-стовпової конструкції, 

частково врізана в схил, як майже всі споруди Бабиної долини. Підлога 

підсипана дрібним вугіллям. На підлозі знайдено підвіску з ікла ведмедя, 
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залізний ніж і точильний брусок. В центрі споруди знаходилась глинобитна 

пічка (1,2 х 1,4 м) В глиняному тісті печі присутні фрагменти черепків від 

горщиків кінця ХІ ст. – початку ХІІ ст. Під черенем знайдено шар попелу, що 

лежав ще на одному черені (0,60 х 0,40 м, товщина 5 см), який був 

споруджений над двома горщиками-урнами, в середині яких знаходились 

залишки від кремації. Кальциновані кісточки займали приблизно половину 

об’єму горщиків, були очищені від вугликів та попелу. Горщики з 

похованнями стояли на підсипці з жовтої материкової глини і на всю висоту 

були засипані попелом. Один з них (з вінцем і неорнаментований) був 

накритий зверху добре зашліфованим підквадратним нижнім каменем від 

зернотерки (рис. 4.1, ІІ,5). Другий горщик вінця не мав, але прикрашався у 

верхній третині тулуба  лінійним орнаментом. В шарі попелу разом з урнами 

знайдено окремі фрагменти горщиків, фрагмент ліпної миски, половина 

двостворчастої річкової раковини «unio», кістки курки. Нижче споруди йшло 

заповнення «сухих» колодязів, що відділялися від верхньої споруди товстим 

шаром попелу. Вони мали спільну верхню частину глибиною 1,0 -  1,2 м від 

рівня підлоги.  

Ями 1 і 3 мали пошарове заповнення – шар чорної гумусованої землі, 

насиченої великими фрагментами горщиків, мисок та сковорідок кінця ХІ – 

початку ХІІ ст. (рис. 4.1, ІІІ,2,5,6; 4.5, І,10), кістками свійських тварин та 

вугілля перекривався шаром попелу.  

Переважно всі культові споруди, розташовані в урочищі Бабина долина 

датувалися другою половиною ХІІ - першою половиною ХІІІ ст. Про це 

свідчать не тільки численні фрагменти характерної кераміки для цього 

періоду у всіх спорудах, а також відносно вузько датуючи речі: у капищі 

(споруда 10) це підпрямокутне кресало (ХІІІ – ХІV ст. за Б.Колчиним 

[Колчин, 1959, с. 101, 103, рис. 85]), напильник, що датується не пізніше ХІІ 

ст., трьохнамистинне скроневе кільце київського типу (ХІІ - перша половина 

ХІІІ ст. [Сєдова, 1981, с. 13-16]), фрагментами скляних браслетів, 

виробництво яких закінчується1240 роком [Щапова, 1974, с. 85-86]; у споруді 
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5 – долотоподібний наконечник стріли (тип 41, варіант 2 за 

А.Ф.Медведєвим), що з’являється у середині ХІ ст., існує до ХІV ст., 

особливо широко поширюється у ХІІ - ХІV ст. [Медведєв, 1966, с. 65], 

п’ятипроменева срібна підвіска, що С.Пивоваровим датуєся монетами 30-50 

рр. ХІІІ ст. [Пивоваров, 2008, с. 186, рис. 4,4]. У споруді 12 з датуючих речей 

знайдені трубчастий замок типу Б за Б.А.Колчиним, що датується початком 

ХІІ - ХІІІ ст. [Колчин, 1959, с. 79], бронебійний чотирьохгранний наконечник 

стріли, що активно використовувався саме у ХІІ-ХІІІ ст. Крім цих речей був 

знайдений фрагмент трьохнамистинного скроневого кільця, зробленого з 

білону і відлитого у імітаційній формі (рис. 3.11, ІІ,22). В.П.Левашова 

відносить їх до типу «псевдонамистинних скроневих кілець» і датує кінцем 

ХІІ - ХІІІ ст. [Левашова, 1967, с. 23].  

Дослідження поселення Бабина долина біля с. Крутилів Гусятинського 

району Тернопільської області свідчать про можливість функціонування тут 

язичницьких вірувань у ХІ ст., коли ще існувало поселення. Культовий 

об’єкт (споруда 19, 19а) синхронний об’єктам, що були зафіксовані під час 

досліджень І.П.Русанової та Б.О.Тимощука на Звенигородському городищі 

(капища 2, 3, споруда 9) та на городищі в урочищі Богит біля с. Городниця 

Гусятинського району [Русанова, Тимощук, 2007, с. 112]. Він, скоріш за все, 

використовувався для внутрішніх потреб населення. У ІІ половині ХІІ – І 

половині ХІІІ ст. під час активного функціонування святилища на горі 

Звенигород, на території поселенення в уроч. Бабина долина, ймовірно, 

існував невеличкий сільський культовий центр.  

3.2.2 Христичнські печерні об’єкти  

До культових пам’яток відносяться християнських печерні монастирі, 

окремі келії та печерні скити. Вони переважно зосереджені на території 

Західно-Подільського Придністров’я на  схилах крутого лівого берега 

Дністра (7), в нижній течії його допливів Стрипи (1), Серету (5)  та в середній 

течії Збруча (Товтровий кряж, 2), що пояснюється специфікою геологічної 

будови берегів Дністра і нижніх частин (меандровість) допливів Дністра, а 
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також придатною для обробітку, і в той же час міцною будовою вапнякових 

відкладів Товтрового кряжу. Всього віднести до християнських культових 

споруд можна 17 печерних об’єктів. В різних джерелах їх відносили до 

давньоруськогої культури. 

Печери Природній 
ландшафт 

Водна 
артерія 

Класифі-
кація за 
кількістю 
приміщень 

Ознаки належності до культових 
споруд 
графіті 
(хрести, 
фрески, 
зобра-
ження) 

вівтар, 
ніші від 

ікон, ніші-
лежанки 

скульп
тура 

 

арочне 
склепіння 

Струсів Тернопіль-
ське плато 

Серет малий - + - - 

Крутилів Товтровий 
кряж 

Збруч малий + + - + 

Сатанівський 
монастир 

Товтровий 
кряж 

Збруч великий - + - + 

Рукомиш  Придніст-
ров’я  

Стрипа малий - - - - 

Улашківці Придніст-
ров’я 

Дністер малий     

Стінка Придніст-
ров’я 

Дністер малий + + - - 

Берем’яни Придніст-
ров’я 

Дністер малий - - - + 

Устечко Придніст-
ров’я 

Дністер малий - - + - 

Монастирок 
(с. Межи-
гір’я) 

Придніст-
ров’я 

Серет малий + + - - 

Лисичники Придніст-
ров’я 

Серет малий + + - - 

Лисичники Придніст-
ров’я 

Серет малий + - - - 

Голігради Придніст-
ров’я 

Серет малий + - - - 

Касперівці Придніст-
ров’я 

Серет малий + + + + 

Субіч Придніст-
ров’я 

Дністер малий + + - - 

Мельниця-
Подільська  

Придніст-
ров’я 

Дністер малий     

Бакота Придніст-
ров’я 

Дністер великий + + - - 

 



 

 

133 
 

Дослідженням та систематизацією печерних пам’яток займалися у ХІХ 

– ХХІ ст. археологи, краєзнавці, архітектори, спелеологи – В.Антонович, 

К.Мельник, Ю.Сіцинський, В.Гульдман, А.Бобровський, І.Винокур, 

Б.Тимощук, Ю.Малєєв, В.Олійник, В.Артюх, П.Нечитайло, Б.Рідуш, 

В.Захар’єв, М.Стріхар та інші. Ними досліджувалися печери по обох берегах 

середньої течії Дністра. Дослідники печерних пам’яток за кількістю 

приміщень ділять їх на великі - печерні монастирі з складним плануванням, 

багатьма житловими, культовими приміщеннями, переходами тощо  і малі, 

що діляться на каплиці (одне приміщення або карстова ніша в скалі), 

пустельні (одне житлове приміщення-келія і каплиця) та скити (кілька 

житлових приміщень разом з каплицею) [Нечитайло, 2000, с. 314]. 

Свідченням їх належності до культових споруд може бути наявність 

специфічних архітектурних елементів - арочних склепінь печер, вівтарної 

ніші, виступу-престолу, вівтарного заокруглення (апсиди) в східній частині 

приміщень, ніш для ікон, ніш-лежанок, виступів-лежанок, поховання, графіті 

(хрести, фрески, зображення Ісуса, святих) на стінах, скульптурні 

зображення святих [Рідуш, 2000, с. 12-14]. Печерні монастирі засновувались 

поблизу великих міст (приклад печерних монастирів в Києві та біля Бакоти), 

малі печерні пам’ятки слугували для усамітнення монахів-пустельників і 

розташовувались далеко від населених пунктів.    

Початок появлення християнських печерних пам’яток пов’язують з 

розповсюдженням християнської релігії на слов’янських теренах. 

А.Бобровський виділяє три періоди виникнення і розповсюдження 

християнських печерних пам’яток: І – виникнення на межі Х - ХІ ст. храмів 

на місці язичницьких святилищ, ІІ – друга половина ХІ - ХІІ ст., печерні 

пам’ятки «пов’язані з місіонерською діяльністю найнижчих монашеських 

чинів» [Рідуш, 2000, с. 12-14], ІІІ – друга половина ХІІІ - кін. ХІV – ХVІІ ст. з 

розповсюдженням аскетичної християнської течії ісихазму [Бобровський, 

1990, с. 70-73]. У ХVІ – ХІХ ст. на Галичині, до складу якої входила більша 

частина Тернопільської області, був розповсюджений культ святого Онуфрія, 
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що спонукало до ще більшого освоєння монахами-пустельниками скельних 

ніш та печер [Забашта, Диба, 1995, с. 31].   

Після детального вивчення матеріалів вищезгаданих 17 печерних 

культових споруд лише три з них можна з певними застереженнями віднести 

до давньоруського періоду. Культурний шар інших чотирнадцяти печерних 

пам’яток почав формуватися переважно у ХVІ ст. Давньоруським часом 

датуються наступні пам’ятки: Бакотський скельний монастир, що відносився 

до комплексу літописної Бакоти [Винокур, 1995, с. 19; Винокур, Горішній, 

1994, с. 197-204; Рідуш, 2008, с. 223-232], печерний храм біля с. Стінка 

Бучацького району Тернопільської області [Артюх, 1995, с. 4; Артюх, 2003, с. 

252-253] та пустельня біля с. Крутилів Гусятинського району Тернопільської 

області [Рідуш, 2001, с. 189-191]. 

Бакотський скельний монастир ХІ - ХІV, що є складовою літописної 

Бакоти, знаходиться у південно-східній околиці затопленого Дністровським 

водосховищем с. Бакота Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, в уроч. Біла Гора або Монастирище. В кінці ХІХ – ХХ ст. тут 

проводились численні археологічні дослідження: у 1884 р. - В.Б.Антонович 

та К.М.Мельник (дослідження верхніх печер), 1891-1892 рр. - В.Б.Антонович, 

М.Грушевський, Ю.Сіцінський (дослідження нижніх печер), 1963 р. 

П.О.Раппопорт, 1977 р. – М.П.Кучера, П.А.Горішній разом з В.І.Винокуром 

[Винокур, 1995, с. 19; Винокур, Горішній, 1994,  с. 197-204], на початку ХХІ 

ст. дослідження проводив Б.Рідуш [Рідуш, 2008, с. 223-232]. Археологічні 

дослідження науковців кінця ХІХ ст. дозволили виявити рештки 

давньоруського скельного монастиря, печери якого були розташовані у два 

яруси (верхній та нижній). Під час досліджень В.Б.Антоновича та інших 

дослідників ХІХ ст. виявлено три печери-коридори, де зафіксовано 17 ніш-

заглиблень, в деяких виявлені людські кістки. Зафіксовано 19 гробниць у 

підлозі. Між першою та другою печерами відкрито арку, перед якою стояв 

тесаний з каменю помост-стіл. Були простежені рештки стовпів, які 

підтримували склепіння. Тут же були виявлені брили каменю з рештками 
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фрескового розпису, що могло свідчити про залишки давньої  печерної 

монастирської церкви [Винокур, Горішній, 1994, с. 197-204]. Знахідки за 

описами дослідників 1891-1892 років були датовані ХІІІ - ХV ст. Біля входу 

до печерного монастиря на скелі були зафіксовані написи: «Благослови 

Христос Григория ігумена, давшего силу святому Михаилу» та «Григорий 

воздвиг место се». М.М.Тихомиров датував за палеографією перший напис 

кінцем ХІ – початком ХІІ ст., другий напис – кінцем ХІІ – початком ХІІІ ст. 

[Винокур, Горішній, 1994, с. 201].  

Дослідження Б.Рідуша виявили вхід у вигляді 5-метрового колодязя, що 

вів у «верхню» печеру, що «спіралеподібно, у два оберти опускалася вниз і 

розширювалася на зразок равлика» [Рідуш, 2008, с. 228]. В самій печері 

спостерігалося три рівні, в нижній частині знаходяться дві келії з 

склепінчастими стелями, розмірами 2,75 х 1,2 х 1,8 м, поруч з ними «в стіні 

вирубана кам’яна лежанка, а по боках отвору, що відкривається на урвище, 

вирубані вертикальні пази для кріплення дерев’яних конструкцій». Келії 

частково заповнені наносами, в яких фіксуються фрагменти кераміки та 

людські кістки. Під час дослідження верхніх печер Б.Рідушем виділено два 

будівельних періоди: перший датується ХІ-ХІІІ ст., другий період 

відноситься або до періоду занепаду монастиря  ХІV ст., або до другої хвилі 

поширення відлюдництва – ХVІ – ХVІІ (ХVІІІ) ст. [Рідуш, 2008, с. 229]. 

Південніше верхніх печер дослідником відкрито ще одну печеру (2 х 6 х 3,0-

3,5 м), яку дослідник також датує ХІ – ХІІІ ст.  

Під час дослідження нижнього ярусу печер, в підтвердження 

палеографічного датування напису, що дозволяє датувати час заснування 

монастиря кін. ХІ – поч. ХІІ ст., Б.Рідушем зафіксовано біля підніжжя печер 

давньоруську кераміку ХІІ ст. [Рідуш, 2008, с. 231]. 

Печерна пам’ятка біля с. Стінка Бучацького району Тернопільської 

області датується дослідниками давньоруським часом [Артюх, 1995, с. 3-7; 

2003, с. 252-253] за знахідками біля нижнього ярусу печери фрагментів 

гончарної кераміки з лінійним орнаментом (Х - ХІІІ ст.) і визначається як 
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ранньохристиянський храм. Він знаходиться на лівому березі Дністра на 

схилі плато у вапняковому скельному утворенні на висоті 15-20 м над рівнем 

моря. Печера двоярусна. Перший, нижній ярус являє собою грот  розмірами 3 

х 2 х 1 м, вирубаний у вапняковій скелі. В стелі гроту є отвір (діаметр 1,5 м), 

що веде наверх в приміщення трапецієподібної форми, зорієнтоване за 

сторонами світу, що має вхід з західної сторони (розміри 12 х 9 х 4 м). У 

центрі східної стіни розміщена вівтарна частина у вигляді квадратної ніші, 

тут помітне зображення солярного знаку у вигляді свастики. З обох сторін від 

вівтаря є  також квадратні ніші. На стінах храму збереглися тамгоподібні 

знаки, зображення хрестів, стилізоване зображення стрибаючого звіра, 

написи, інші знаки.  

Пустельня біля с. Крутилів або як її інакше називають «Печера 

Пустельника», знаходиться в урочищі Звенигород, південніше городища 

Крутилів І. Вона двокамерна, складається з каплиці та келії, з’єднаних між 

собою вузьким входом. Використовувалась природна вапняковій печера, з 

явними слідами підтісування. У келії зафіксована кам’яна лежанка. На стінах 

будь-яких зображень не зафіксовано. Вівтарна частина келії мала південно-

східну направленість. Ще один вівтар у вигляді прямокутної брили вапняку 

(висота до 0,6 м) знаходився на площадці перед входом у печеру, недалеко 

від крутого схилу Сліпого яру. Він був розташований своєю довшою 

стороною по лінії схід - захід. Б.Рідуш припускає, що брила 

використовувалася, як вівтар у язичницькі та в християнські часи [Рідуш, 

2000, с. 191]. В самій печері шурфування не проводились. В підніжжі печери, 

на площадці в шурфах знайдена давньоруська кераміка. В шурфах 1985 року, 

закладених Б.Тимощуком та С.Пивоваровим з протилежного боку скелі, 

знайдена кераміка ХVІ-ХVІІІ ст. Опосередкованим свідченням того, що 

печера використовувалась як культова споруда є зображення личини з 

великими круглими очима та широким носом, що була виявлена 

С.Пивоваровим та Б.Рідушем  [Рідуш, 2000, с. 189-191]. Зображення 

знаходиться над входом в печеру, на вертикальній поверхні печери. За 
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іконографією ця личина близька, за твердженням Б.Рідуша, до личин на 

бронзовому хресті з Чехії (ІХ ст.) та на лангобардських хрестах з Північної 

Італії (V-VІ ст.). Дев’ятим століттям датуються подібні зображення з 

Скандинавії [Рідуш, 2000, с. 191]. Зображення з Північної Італії вважаються 

зображенням Христа. Тому дослідник робить висновок, що першими 

насельниками печери були християнські місіонери, що жили тут до 

створення язичницького центру, до Х ст. Подібне твердження потребує 

додаткових досліджень. Під час вивчення культових споруд авторами 

Звенигородського городища-святилища фіксувалися речі та фрагменти 

кераміки Х-ХІ ст. на капищах 1, 3, в культовій споруді  9, на південній 

площадці городища.  

Незважаючи на те, що на території Західного Поділля лише три печерні 

пам’ятки можна віднести до давньоруського часу, інші ж були заселені в 

пізніших часах або ж давньоруський шар не зберігся через якісь об’єктивні 

причини, чисельність печер явно культового призначення говорить про 

активне їх пристосування християнськими місіонерами. Таким чином, 

Західне Поділля було регіоном активного освоєння християнських 

місіонерів. 

3.2.3. Церква в с. Збручанське Борщівського району 

Тернопільської області. 

На території Тернопільської області є церква, що за дослідженнями 

архітекторів вважається найстаршою в Тернопільській області, початок її 

будівництва сягає ХІІ – ХІІІ ст. [Могитич, Могитич, Мовчан, 1993, с. 3-8]. Це 

церква перенесення мощей святого Миколая, що знаходиться в с. 

Збручанське Борщівського району. Крім церкви тут знаходиться 

трипрольотна брама-дзвіниця. Територія церкви, що знаходиться у верхній 

частині села, з південного боку обмежена глибоким яром, з півночі — 

скелястим урвищем над береговою терасою Збруча, зі сходу — порубаною у 

скелі дорогою, що опускається до броду через річку, з півдня — неглибоким 

ровом і насипом, що огороджували цвинтар. Ззовні північно-східного пілона 
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стіни нави був закладений шурф, що доповнив відомості про будівельні 

особливості, а також дав підстави для уточнення датування пам'ятки. 

Встановлено, що фундаментний рів мав різну глибину під несучими 

пілонами і простінками. Фундамент під пілоном, висотою 1,1 м до уступу, 

влаштованого на рівні денної поверхні на час будівництва (1,6 м від сучасної 

поверхні), був запущений у материкову глину на 20-25 см. Натомість, 

фундамент під простінком був заглиблений всього на 25 см від цього ж 

уступу. Фундамент складений з постелистого вапняку різновисокими 

верствами, укладеними не на розчині, а просто на пересіяному ґрунті. У такій 

же техніці подекуди зроблено мури-огорожі у селі Збручанському. Лише 

верхня верства фундаменту укладена на вапняковому розчині. Фундаментний 

уступ має ширину 28 см під пілоном і 20 см під простінком ніші. Бічна щока 

пілону не має уступу у фундаментній частині. На дні та бічних стінках 

фундаментного рову знайдено шматки тиньку, які могли походити лише з 

іншої, ще раніше мурованої споруди. Посередині арочної ніші, на відстані 40 

см від обрізу стін пілонів, простежено ямку діаметром 12 см, у якій, 

можливо, була встановлена опора кружала для арки. Значно більша ямка, 

діаметром 40 см, глибиною 35 см, на відстані 1,65 м від стіни вказувала б, що 

для мулярів були влаштовані добротні риштування, конструктивно не 

зв'язані зі споруджуваними стінами [Могитич, Могитич, Мовчан, 1993, с. 5]. 

У заповненні проміжку між фундаментною стіною і стінкою рову знайдено 

сім фрагментів гончарного горщика, який міг потрапити туди лише під час 

будівництва, вірогідно, як будівельна жертва, на думку автора дослідження 

І.Могитича [Могитич, Могитич, Мовчан, 1993, с. 5]. Форми посудини 

характерні для ІІ половини ХІІ - кінця ХІІІ ст. Можливо, цим часом слід 

датувати побудову церкви [Могитич, Могитич, Мовчан, 1993, с. 5].

 Давньоруські сакральні пам’ятки, що представлені похованнями, 

культовими спорудами і місцями, в тому числі печерними пам’ятками, 

свідчать про тотожність їх пам’яткам інших територій Київської Русі з 

окремими локальними відмінностями. Для поховальних пам’яток це 
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наявність підплитових поховань. Зосередження християнських та 

язичницьких культових  пам’яток пов'язаний з відносною віддаленістю від 

центру держави, природними умовами - рельєфом, зручними для розміщення 

святилищ пагорбами, та великою кількістю карстових порожнин, гротів, що 

використовувались для печерних монастирів та поселень.  
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РОЗДІЛ 4 

 

КЕРАМІЧНІ  КОМПЛЕКСИ ТА ДАТУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ 

ПАМ’ЯТОК ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

 

 

 

 Питання датування археологічних пам’яток під час досліджень є одним з 

основних для кожного дослідника. Багаторічні дослідження археологів у ХХ 

ст. дозволили виділити характерні риси, притаманні матеріальній культурі 

Київської Русі різних періодів та розробити типологію давньоруської кераміки 

[Кучера, 1962, 1986; Толочко, 1981; Пачкова, Петрашенко, 1982, с. 51-63; 

Петрашенко, 2005; Тимощук, 1982; Малевская, 1965, с. 82-92; Малевская, 1971, 

с. 27-34; Малєвская, 2005; Михайлина, 2007], розглянуті керамічні комплекси 

разом з датуючими речами, що мають вузькі хронологічні рамки. Для 

заглиблених споруд (жител) таким комплексом є донна частина об’єкту або 

матеріали з конструкцій печей, перекриті глинистим дахом [Малєєв, 1999, с. 

11]. В археологічних комплексах Західного Поділля Х – ХІ ст. вузько 

датуючого речового матеріалу не знайдено. Масовими знахідками, крім 

кераміки, є ножі, кістяні проколки, глиняні прясла, що фіксуються під час 

досліджень. Рідкісні знахідки двох суцільних односторонніх кістяних гребенів 

(один цілий та один фрагментований датуються за хронологією О.І.Давидан Х 

– ХІ ст. [Давидан, 1962, с. 98]. Це датування розроблене на старожитностях 

Ладоги [Давидан, 1962, с. 95-108] та Новгорода [Колчин, 1982, с. 164]. Гребені 

з давньоруських Києва [Сергєєва, 2011, с. 86] та Володимира [Терський, 2010, 

с. 186] не виходять за ці хронологічні рамки. Звузити хронологію дозволяє 

орнаментація гребенів циркульним орнаментом. За Б.А.Колчиним найраніший 

циркульний різець датується початком ХІІ ст. [Колчин, 1965, с. 67, рис. 53]. Ці 

дані дозволяють порівняти керамічні комплекси між собою та з іншими 

територіями Київської Русі і визначити типи гончарних вінець характерних для 
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керамічних комплексів Х – ХІ ст. Західного Поділля. Пам’ятки ХІІ - ХІІІ ст. 

представлені археологічними комплексами з добре датованими речами, що 

дозволяє надійно прив’язати типи горщиків до хронологічних періодів. В 

роботі були використані опубліковані матеріали з досліджень І.П.Русанової, 

Б.О.Тимощука [Русанова, Тимощук, 1993], В.О.Петрашенко, С.П.Пачкової 

[Пачкова, Петрашенко, 1982], І.С.Винокура, П.А.Горішній [Винокур, Горішній, 

1994]. 

Автором було проаналізовано 41 закритий археологічний комплекс з 

досліджених пам’яток Х – ХІІІ ст. Крім кераміки сюди входили переважно 

побутові речі (ножі, серпи, коси, замки, ключі, пряжки, гребені, прясла, 

проколки, юрки, гребені), озброєння (наконечники стріл, шпори, фрагменти 

кольчуги) та ювелірні вироби (скроневі кільця, персні, браслети, намистини), 

для яких розроблено хронологічну шкалу [Колчин, 1959; Седова, 1981].  

Для датування пам’яток Західного Поділля використовувались 

досліджені комплекси з городищ, поселень, могильників Х - ХІ ст. Городниця 

VІ, Городниця VІІ, Городниця ХV (уроч. Богит), Крутилів ІІ (уроч. Бабина 

долина), Крутилів ІІІ (уроч. Замчище), Крутилів VІ (уроч. Біля 2-х джерел), 

Теребовля І (уроч. Замкова Гора), Теребовля ІІ (уроч. Черпало) та ХІІ – ХІІІ ст. 

– Крутилів І (уроч. Звенигород), Крутилів ІІ, Крутилів ІІІ, Теребовля (уроч. 

Замкова Гора (городи), Курники І (уроч. Поле за Дзендзелем), Малашівці VII, 

Хоми І, Городниця Х Тернопільської області.  

 В 10 спорудах стратиграфічно простежувалось по кілька хронологічних 

періодів, що відділялися один від другого стерильними прошарками, лісовим 

ґрунтом або дахом від зруйнованої споруди. У ХІІ – ХІІІ ст. простежувалось 

повторне використання котловану від споруд ХІ ст.  

Керамічні комплекси поділяються на два основних періоди: Х – ХІ ст. та 

ХІІ – ХІІІ ст. Для їх датування розроблено 9 основних типів оформлення 

зовнішнього краю вінця в поєднанні із загальним профілем горщиків. Для Х – 

ХІ ст. це типи І – ІV з варіантами (рис. 4.2-4.4, таблиця 4.1), для ХІІ – ХІІІ ст. – 

типи V – ІХ з варіантами (рис. 4.10-4.12, таблиця 4.2). 
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 4.1. Керамічні комплекси Х – ХІ ст.  

 

 Комплекси Х – ХІ ст. включають в себе переважно гончарні горщики 

(столові та кухонні), серед яких виділяються горщики з вертикальним горлом 

та мініатюрні горщики, ліпні миски та сковорідки. За формою горщики 

Західного Поділля не відрізняються від гончарних горщиків інших територій. 

Для них характерні горщики струнких форм з найбільшим розширенням у 

верхній третині [Толочко, 1981, с. 299, рис. 130]. Діаметр плечиків горщика 

ненабагато відрізняється від його висоти (від 1,5 до 5 см) [Петрашенко, 1985, с. 

78, рис. 8, 1-4]. Часом в комплексах разом з горщиками струнких форм 

фіксуються опуклобокі горщики (найбільше розширення приходиться на 

середину тулова). Всі горщики за розмірами поділяються на чотири групи: малі 

(з найбільшим розширенням плечиків переважно посередині тулуба, є і з 

розширенням у верхній третині тулуба, рис. 4.1, І), середні (з найбільшим 

розширенням плечиків у верхній третині тулуба, рис. 4.1, ІІ); великі (з 

найбільшим розширенням плечиків у верхній третині тулуба, рис. 4.1, ІІІ); 

дуже великі (з найбільшим розширенням плечиків у верхній третині тулуба, 

виявлений один опуклобокий горщик, з найбільшим розширенням приблизно 

посередині тулуба, рис. 4.2, І). Цілих горщиків останньої групи не знайдено, 

тому важко судити про їх висоту та діаметр дна. 

                                                                                                                    

Горщики Діаметри 

вінця (см) 

Діаметри 

шийки 

(см) 

Діаметри 

плечиків 

(см) 

Діаметри 

дна (см) 

Висота 

горщиків 

(см) 

Різниця 

між 

вінцем та 

шийкою 

% співвід-

ношення 

від загаль-

ної кіль-ті 

Малі 6 - 10 5,5 – 9 7 - 12,5 6 – 7 11,5 – 13,5 0,5 – 2 12 % 

Середні 10,5 - 20 9 - 19,5 12 - 25 7 - 10 18,5 - 

22,5 

1 – 5 57 % 

Великі 21 - 25 16 - 23 23 - 27 10 25,5 2,5 – 7,5 25 % 

Дуже 

великі 

25,5 - 29,5 20,5 - 25,5 32,5 - 33,5 - - 1,5 – 5,5 6 % 
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 Комплекси Х та ХІ ст. мають відмінності в наборі посуду, профілюванню 

та тісті.  

 Х століття – період існування останньої фази райковецької культури, яка 

обмежується дослідниками ІХ – першою половиною Х ст. [Петрашенко, 1992, 

с. 91], Х ст. [Михайлина, 2007, с. 39] та ранньої фази давньоруської культури.  

Характерним для цього періоду є співіснування ліпних горщиків райковецької 

культури та гончарних – давньоруських так званого курганного типу 

[Тимощук, 1976, с. 30]. В пізньослов’янських комплексах переважала ліпна 

кераміка або вона складала половину комплексу [Петрашенко, 1992, с. 91], в 

давньоруських переважала гончарна. Ліпні горщики часто прикрашалися 

пальцевими вдавленнями. Для давньоруських керамічних комплексів Х ст. 

характерне поєднання гончарних горщиків з ліпними мисками, сковорідками і 

невеликим відсотком фрагментів ліпних горщиків, причому ліпні горщики вже 

не орнаментувалися по вінцях пальцевими вдавленнями. 

 В тісті горщиків Х ст. як домішки використовувався шамот, часом з 

домішками крупнозернистого піску та жорстви або лише крупнозернистого 

піску. Поверхня горщиків коричневого або сірого кольору, черепок з плямами 

добро пропечений, одношаровий на зламі переважно коричневого кольору. 

Орнаментація горщиків в Х ст. була різноманітною, прикрашалися вінця, 

шийка, плечика, тулуб до придонної частини в різних співвідношеннях. Часто 

прикрашалася лише середня частина тулуба. Орнаментальні мотиви були 

різними: багаторядні лінійні та хвилясті смуги, нанесені гребінцем, вертикальні 

або косі наколи, орнамент типу «ялинка», нігтєвий орнамент, ямки, косі та 

горизонтальні розчоси [Ягодинська, 2003, с.195-196]. Крім орнаментації різних 

частин горщиків, частина їх на денці мала клейма різної форми: круглі та 

хрестовидні солярні знаки, у вигляді п’ятипроменевої зірки [Ягодинська, 2000, 

с. 284, 289, рис. 5, ІІІ].  

 Для горщиків ХІ ст. використовувався крупно- або середньозернистий 

пісок, інколи в поєднані з невеликим відсотком жорстви. Поверхня сірого, 

коричневого з варіантами кольору, черепок добре пропечений, одношаровий на 
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зламі переважно коричневий, сірий, темносірий в придонній частині. 

Різномаїття в поєднанні орнаментальних мотивів зменшується. Переважає 

лінійний орнамент, часом в поєднанні з хвилястим в різних варіантах. 

Орнаментом вкривалися тулуб від плечиків до придонної частини, часто 

верхня третина тулуба до середини горщика. Збільшується кількість горщиків з 

клеймами на денцях (зафіксовано 8 взірців). Це переважно солярні (круглі та 

хрестовидні) знаки та літери [Ягодинська, 2000, с. 284, 290, рис. 6,3, 292]. 

 4.1.1. Типи горщиків І – ІV. 

 Горшики за способом оформлення вінця поділяються на чотири типи.  

 Тип І характеризується слабопрофільованими горщиками з косозрізаним 

або вертикально оформленим вінцем, плавно вигнутою шийкою, опуклими 

плечиками (рис. 4.2, ІІ). Форма вінця нагадувала вінця ліпних та гончарних 

горщиків райковецької культури [Михайлина, 2007, с. 20, рис 8, 1-3]. Плічки 

або шийки прикрашалися лінійним або хвилястим орнаментом. Тип І 

поділяється на три варіанти: а) край вінця косо зрізаний, трохи розширений або 

звужений по краю; б) зовнішній край зрізаний вертикально, інколи з 

відтягнутим верхнім краєм; в) вінце косо зрізане, часом з потовщенням 

зовнішнього краю. Горщики варіантів «а» і «б» в тісті мали домішки 

середньозернистого шамоту, або поєднання шамоту і крупнозернистого піску. 

Горщики варіанту «в» формувалися з глиняного тіста з домішками 

середньозернистого піску. Денця горизонтальні з підсипкою піску.  

 Горщики варіантів «а» і «б» зустрічаються в спорудах Х ст., горщики 

варіанту «в» фіксуються в комплексах ХІ ст. Аналогії зустрічаються на 

Буковині [Тимощук, 1982, с. 14-16, рис. 2, 2,3], Середньому Подніпров’ ї 

[Петрашенко, 1992, с. 14, рис. 1,6, 2,1], Волині [Козак, Прищепа, Шкоропад, 

2004, с. 223, рис. 7,3], Білорусії [Поздников, 1992, с. 56, рис. 1,1; Штыхов, 2008, 

с. 68, рис. 2, 2,11]. 

 Тип ІІ характеризується слабо профільованими горщиками з округлими 

простими вінцями, плавною шийкою, низькими плічками (рис. 4.2, ІІІ). Тип ІІ 

поділяється на два варіанта: а) вінця прості, заокруглені; б) вінця заокруглені, 
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потовщені ззовні або верхній край вінця відтягнутий доверху. Горщики 

першого варіанта неорнаментовані, зроблені з тіста з домішками крупного 

шамоту. Горщики другого варіанту орнаментовані лінійним або хвилястим 

орнаментом, тісто з домішками середньозернистого піску.  

 В тісті горщиків варіанту «а» використовувались домішки 

середньозернистого шамоту, що характерне для керамічних  комплексів Х ст., 

горщики варіанту «б» мали в домішках пісок, часом в поєднанні з дрібним 

шамотом та жорствою фіксуються в комплексах ХІ ст. Горщики цього типу 

часто зустрічаються в тих же комплексах, що і попередній тип. 

  До типу ІІІ належать горщики, зовнішній край яких оформлений у 

вигляді манжета (рис. 4.2, ІV). Інакше їх називають горщиками «курганного 

типу». Горщики більш профільовані ніж горщики попередніх типів, найбільше 

розширення плічок у верхній третині тулуба, шийки плавно вигнуті. Тип ІІІ 

поділяється на два варіанти: а) нижній край манжету відтягнутий донизу, у 

вигляді гачка в профілі; б) зовнішній край вінця вертикальний, трохи опуклий 

в профілі. Горщики варіанта «а» прикрашені переважно лінійним орнаментом 

по тулубу починаючи з плечиків, в тісті - домішки крупнозернистого піску, 

часом в сукупності з жорствою. Горщики варіанта «б» прикрашені лінійно-

хвилястим орнаментом по шийці, плічках та тулубу. Тісто трьохкомпонентне – 

з домішками шамоту, піску та жорстви, де шамот переважає. Денця вогнуті або 

горизонтально зрізані. Обидва варіанти належали горщикам з керамічних 

комплексів Х ст. Горщики з подібними вінцями широко зустрічаються в 

старожитностях пізньої фази райковецької культури  [Петрашенко, 1992, с. 90, 

рис. 28,34 – 36; Михайлина, 2007, с. 25, рис. 13, 1]. Горщики типів Іа, ІІа 

входять в керамічні комплекси могильників Городниця VІ (рис. 4.6, ІІ, ІІІ), 

Городниця VІІ та поселення Крутилів VІ і датуються ІІ половиною - кінцем Х 

ст. 

 Тип ІV включає в себе найбільшу кількість горщиків. Вони відрізняються 

від попередніх складною формою вінця, плавною, переважно високою або 

спеціально підкресленою ребром по нижньому краю шийкою, високими 
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плічками (рис. 4.3-4.4). Найбільше розширення у верхній третині тулуба, 

інколи у верхній чверті тулуба. Прикрашені переважно лінійним орнаментом 

по всій поверхні тулуба, часом в поєднанні з хвилястим смугою, також 

орнамент розміщали на плічках, а також з внутрішньої сторони вінця. Вінця 

цього типу мали складний профіль, оформлені широким манжетом, більшим 

ніж манжет типу ІІІ. Горщики ІV типу діляться на 6 варіантів: а) самий 

масовий варіант - вінця з заокругленим верхнім краєм і підтрикутним виступом 

в нижній частині манжета, профіліровані борозенкою, внутрішня частина вінця 

могла бути гладкою або з виїмкою для покришки (рис. 4.3, І); б) вінця 

заокруглені в верхній частині, часом потоншені або потовщені в нижній 

частині, з виїмкою для покришки; прикрашені переважно лінійним 

орнаментом, часом в поєднанні з хвилястим, як по цілому тулубу, так і лише по 

плічках, зустрічаються і без орнаментації; особливістю цього варіанту є 

коротка, різко вигнута шийка (рис. 4.3, ІІ); в) вінця з горизонтально зрізаним 

верхнім краєм, часом з напливом на верхній край манжета, манжет прямий або 

трохи вогнутий, з внутрішньої сторони є виїмка для покришки; шийка висока, 

плавно вигнута або підкреслено профільована (рис. 4.3, ІІІ); г) манжетоподібні 

вінця, з підкреслено відтягнутим загостреним нижнім краєм, верхній край 

заокруглений або скошений досередини чи назовні; є виїмка для покришки 

(рис. 4.4, І); д) вінце з округлим нижнім краєм, оформленим у вигляді валика, 

верхній край заокруглений або косо зрізаний; шийка коротка, вигнута, плічки 

високі, орнаментація врізними лініями, нанесеними паличкою (рис. 4.4, ІІ); є) 

гранчасті вінця на середніх або високих шийках, інколи в нижній частині при 

переході до плічка підкреслені гранню (рис. 4.4, ІІІ). 

 За М.В.Малєвською горщики ІV типу з’являються в комплексах кінця Х 

ст., найбільшого поширення набувають в ХІ ст. і закінчують існування на 

початку ХІІ ст. [Малевская, 2005, с. 33]. Найбільш масовими є горщики 

варіанту «а». Вони в тісті мали переважно домішки крупно-середньозернистого 

піску, часом з шамотом, піску із жорствою. Шамот в поєднанні з піском в тісті 

на пам’ятках Західного Поділля мали горщики другої половини Х ст. Вони 
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вкривалися врізним хвилястим та лінійним орнаментом, нанесеним по тулубу і 

плічках або лише по плічках. Орнаментація могла бути нанесена хвильками по 

вінцю. За В.О.Петрашенко горщики з таким типом вінця відносяться до типу І і 

датуються рубежем Х - ХІ ст. [Петрашенко, 2005, с. 57], за М.П.Кучерою – Х – 

першою половиною ХІ ст. [Кучера, 1986, с. 449]. Горщики типу ІVа часто були 

в комплексі з горщиками типів Іа, ІІа, ІІІ. Разом з ними в комплекс входили 

ліпні миски прикрашені пальцевими вдавленнями, миски-сирниці (рис. 4.5, І), 

сковорідки з низьким і високим бортом, з пальцевими защипами або насічками 

по верхньому краю бортика (рис. 4.5, ІІ). Горщиків типів Іа, ІІа, ІІІ, ІVа 

входили в керамічні комплекси городищ Городниця ХV (уроч. Богит, рис. 4.6, 

І), Теребовля І (уроч. Замкова Гора), поселення Теребовля ІІ (уроч. Черпало, 

рис. 4.6, ІV,V), що дозволяє їх датувати кінцем Х – І половиною ХІ ст. 

 Варіанти «б, в, г, д, є» типу ІV належать гончарним горщикам, що 

зустрічалися в археологічних комплексах ХІ ст. поселень Крутилів ІІ та 

Крутилів ІІІ. Варіант «б» (рис. 4.3, ІІ) відповідає типу 11 типології 

В.О.Петрашенко і датується першою половиною ХІІ ст. [Петрашенко, 2005, 

с. 60], Н.В.Блажевич відносить горщики з подібним профілем вінця до кінця 

ХІ – початку ХІІ ст. [Блажевич, 2005, с. 27, рис. 2,9]. Варіанти «в, г» (рис. 

4.3, ІІІ; 4.4, І) побутували протягом всього ХІ ст. Точні аналогії 

західноподільським горщикам зустрічаються в пам’ятках Північної 

Буковини [Тимощук, 1982, с. 20, рис. 5, 2,3,5; с. 23, рис. 8], зокрема, в 

керамічному комплексі Цецино [Михайлина, 2007, с. 28, рис. 15] та Горішні 

Шерівці [Тимощук, 1982, с. 61, рис. 34, 9,10]. Нечисленна група вінчиків 

варіанта «д» (рис. 4.4, ІІ) відповідає виду ІІб типу ІІ за типологією 

М.В.Малевської і датується широко - кінцем Х – початком ХІІ ст. 

[Малевская, 2005, с. 33]. Горщики типу ІVє масово зустрічалися лише в 

споруді 20 поселення Крутилів ІІ (уроч. Бабина долина, рис. 4.4, ІІІ; 4.8, ІІ). 

Переважаюча більшість (90 %) горщиків належали до цього типу. Це 

пояснюється тим, що споруда 20 була майстернею з гончарним горном 

[Ягодинська, 2001, с. 238-242], де виготовлялася кераміка, якою 
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користувалися жителі поселення. На поселенні Бабина долина цей варіант 

горщиків фіксувався в спорудах 8 (рис. 4.7, ІV), 10а (рис. 4.9, І) та в житлі 

садиби 1 (рис. 4.7, ІІ). Такі вінця близькі типу 9 згідно типології 

В.О.Петрашенко і датуються нею рубежем ХІ - ХІІ – І половиною ХІІ ст. 

[Петрашенко, 2005, с. 59]. В описі кераміки Ржищевського комплексу 

подібні вінця дослідницею називалися підпрямокутними і датувалися ІІ 

половиною ХІ ст. [Блажевич, 1992, с. 22, 27, рис. 2,1]. Подібні гранчасті 

вінця широко зустрічаються на пам’ятках Білорусії. Під час вивчення 

керамічних комплексів літописного Клецка вони продатовані дослідником 

ХІ – початком ХІІ ст. [Поздняков, 1992, с. 57, рис. 2, 5.1]. 

 Якщо розглядати керамічні комплекси пам’яток Крутилів ІІ та Крутилів 

ІІІ, можна відмітити, що тип IVа зустрічався у всіх спорудах ХІ ст. В 

археологічні комплекси споруд 3 (рис. 4.7, І), 7 (рис. 4.7, ІІІ) з горщиками типів 

ІVб та ІVє входять кістяні гребені з циркульним орнаментом, що дозволяє 

датувати комплекси кінцем ХІ – початком ХІІ ст. В пізніх комплексах кінця ХІ 

– початку ХІІ ст. присутні горщики всіх варіантів типу ІV. В ранніх 

комплексах фіксуються горщики варіантів ІVа і ІVв-г в різних 

співвідношеннях (таблиця 4.3).  

 4.1.2. Горщики з вертикальним горлом. 

 До керамічного комплексу Х - ХІ ст. входять також горщики з високим 

горлом. Зафіксовано лише два горщика, обидва на поселенні Крутилів ІІ в 

уроч. Бабина долина (рис. 4.5, ІІ,13,14). Для них характерне високе вузьке 

горло діаметром 12 - 12,5 см, вінце в одному випадку заокруглене, в другому – 

горизонтально зрізане, с гофруванням по шийці. Діаметр плечиків 25 см, дна – 

10 см, висота – 31,5 см, найбільша ширина приходиться на середину тулуба. 

Тісто було з домішками крупнозернистого піску. Колір цегляний, черепок 

плямистий, на зламі одноколірний. Однозначно кваліфікувати їх як корчаги 

немає підстав через відносно невеликі розміри. Цілий вузькогорлий горщик 

знайдений в житлі і стояв біля пічки кам’янки в одному ряду з малими 

горщиками (рис. 4.9, І,6-9). Скоріш за все він використовувався для переноски 
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рідини. В.О.Петрашенко фіксувала глеки з гофрованим горлом в культурному 

шарі ХІ - ХІІ ст. [Петрашенко, 2005, с. 52]. Це не суперечить датуванню 

керамічногоих комплексів з споруд 8 та 10 (Крутилів ІІ, уроч. Бабина долина) 

кінцем ХІ – початком ХІІ ст.  

 4.1.3. Ліпні миски. 

 До кожного керамічного комплексу Х - ХІ ст. входили ліпні миски та 

сковорідки в різній кількості. Миски були конічної форми, серед яких 

виділялися миски – сирниці з боковим отвором в нижній частині. Миски 

діляться на два типи: 1) миски з заокругленими вінцями (рис. 4.5, 

І,2,5,8,9,11,12); 2) миски вертикальним заокругленим вінцем та конічним 

тулубом (рис. 4.5, І,2,7); 3) миски з косо або горизонтально зрізаним вінчиком 

(рис. 4.5, І,1,4,6,10,13-16). Миски першого типу були коричневого кольору з 

плямами, горбкуватою поверхнею, з рихлим черепком, в якому простежується 

велика кількість домішків крупнозернистого шамоту. Черепок на зламі був 

одношаровий, теж коричневий. Дно нерівне, грубе, заокруглене в нижній 

частині. По вінцю такі миски могли прикрашатися пальцевими вдавленнями 

(рис. 4.5, І,9). Розміри: діаметр вінця 20,5 – 32, діаметр дна 13 см, висота 16,5 

см, товщина дна 2,2 см. Миски другого типу подібні до мисок першого типу за 

розмірами, тістом, випалом. Відрізняються лише конфігурацією профілю. 

Розміри: діаметр вінця 23,5 - 25 см, діаметр дна 9,5 см, висота 15,5 см. Миски 

третього типу відрізняються від мисок попередніх типів більш щільною 

структурою тіста, тоншими стінками і дном (товщина дна і стінок майже 

однакова, приблизно 1,5 – 2 см), дрібнішими домішками в тісті, 

горизонтальним дном. Вони несуть на собі сліди підправлення на гончарному 

колі. Про гончарне коло свідчить нанесений на верхню частину або по всій 

поверхні переважно лінійний орнамент. Зустрічаються миски з хвилястим 

орнаментом. Діаметри вінець мисок дорівнювали 22 – 28 см, дна – 7 - 13 см, 

висота - 16 – 26,5 см. 

4.1.4. Ліпні сковорідки. 
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Сковороди виготовлялися з подібного до мисок тіста – з 

крупнозернистим шамотом, рихлим тістом, одношарові коричневого кольору 

на зламі, плямисті, коричневі та з горбкуватою поверхнею. На дні фіксуються 

залишки крупнозернистої підсипки, можливо того ж шамоту або крупного 

піску. Поділяються на два типи: перший тип - з розхиленими переважно 

заокругленими вінцями, часто прикрашеними пальцевими вдавленнями або 

косими насічками. Зустрічаються сковорідки з горизонтально або косо 

зрізаними вінцями (рис. 4.5, ІІ,1,3,4,6-12,16-18). Діаметри вінець сковорідок – 

21 - 41,5 см, денець – 20,5 – 39 см, висота бортика – 3 - 4 см. Другий тип 

характеризується високими загнутими до середини бортами. Вінця заокруглені 

або горизонтально чи косо (до середини) зрізані (рис. 4.5, ІІ,2,5,15). Діаметри 

вінець сковорідок – 24 - 41,5 см, денець – 31 –39  см, висота бортика – 5,5 - 6 

см.   

Отже, для ІІ половини Х ст. характерний асортимент посуду, що 

складався з слабо профільованих горщиків, мисок та сковорідок з 

заокругленими вінцями. В кінці Х – на початку ХІ ст. горщики стають все 

більше профільованими, з високими плічками, що мають своє розширення у 

верхній третині тулуба, орнаментовані різним поєднанням лінійного та 

хвилястого узору. Прості відігнуті назовні або манжетоподібні вінця Х ст. 

змінюються вінцями з складним профілем. Профіль шийки також міняється з 

плавно вигнутої середніх розмірів на переважно високі шийки з чітким 

профілюванням та підкресленим переходом до вінця та плечиків. Орнаментація 

тулуба горщиків до кінця ХІ ст. спрощується до суцільного лінійного узору. В 

тісті домішки шамоту змінюються крупнозернистим піском, що в кінці ХІ ст. 

доповнюється незначним відсотком дрібного шамоту та жорстви.  

Керамічний комплекс ХІ ст. доповнюється ще одним видом посуду - 

горщиками з вертикальним горлом (рис. 4.5, ІІ,13,14).  

Спостерігаються зміни в ліпному посуду. Ліпні миски Х ст. з 

заокругленим, прикрашеним пальцевим вдавленням вінцем в ХІ ст. 

змінюються мисками з різними профілями: з’являються миски з вертикальним 
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заокругленим вінцем та конічним тулубом (рис. 4.5, І,2,7) та миски з 

горизонтально зрізаним вінцем. Подібні зміни є в оформленні сковорідок. В 

кінці ХІ ст. - на початку ХІІ ст. миски та сковорідки підправляються на 

гончарному колі, про що може свідчити нанесені по тулубу мисок врізні 

лінійний або хвилястий орнаменти (рис. 4.5, І,1,10). Тісто таких мисок та 

сковорідок відрізняється від рихлого тіста Х ст. більш щільною структурою.   

 

4.2. Керамічні комплекси ХІІ – ХІІІ ст.  

 

Керамічні комплекси ХІІ – ХІІІ ст. включають в себе гончарні горщики, 

серед яких виділяється посуд з вузьким горлом, мископодібні та мініатюрні 

горщики, гончарні миски, світильники, покришки, окремі ручки та посуд 

виробничого характеру – тиглі, сфероконус. Переважно всі керамічні 

комплекси складаються з горщиків і посуду з вузьким горлом – глеків, рідко в 

комплексі є покришки, миски та інший посуд. Виключенням є яма для відходів 

гончарного виробництва, куди скидався бракований посуд (Курники І, яма І) 

[Ягодинська, 2001, с. 569-577]. Сюди ввійшли основні види посуду, які 

побутували на внутрішньому ринку. Саму гончарну майстерню не знайдено. 

Керамічний комплекс ями І складався із звичайних горщиків, горщиків з 

вузьким горлом, глеків, мисок, мископодібного посуду – світильників, 

покришок, окремих ручок (рис. 4.16, ІІ). Переважно всі фрагменти бракованого 

посуду були зі слідами перепалу аж до шлакування, здуття на стінках, 

деформацією на стінках, вінцях, денцях. На стінках бракованого посуду були 

сліди жовтого та білого ангобу, що свідчить про те, що горщики ангобувалися 

ще до випалу. Всі горщики були тонкостінні, жовтого, сірого, коричневого 

кольору, трьохшарові на зламі черепка. Глиняне тісто було трьох варіантів – в 

глині домішки просіяного або дрібного піску, в тісті разом з просіяним піском 

були домішки дрібної жорстви, трьохкомпонентне тісто – дрібний пісок у 

поєднанні з дрібним шамотом та жорствою при переважанні піску. Найбільше 

розширення горщиків – у верхній третині, дно рівне або увігнуте, один горщик 
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мав клеймо з солярним знаком. Орнаментовані горщики складали 10 % від 

загальної кількості посуду. Орнаментація здійснювалася переважно в зонах 

плечиків, шийки та зрідка з внутрішнього краю вінців [Ягодинська, 2003, с. 

197-214]. Горщики з пам’ятки Курники І є типовими для всіх пам’яток ХІІ - 

ХІІІ ст. Західного Поділля.  

 Загалом горщики за розмірами поділяються на чотири групи: малі (з 

найбільшим розширенням плечиків переважно посередині тулуба, є і з 

розширенням у верхній третині тулуба, шийки дуже короткі або високі, прямі з 

підкресленим ребром переходом до плічка і потовщенням посередині, рис. 4.9, 

І), середні (з найбільшим розширенням плечиків у верхній третині тулуба, 

шийки дуже короткі або середні, плавно вигнуті або високі, прямі з 

підкресленим ребром переходом до плічка і потовщенням посередині, рис. 4.9, 

ІІ); великі (з найбільшим розширенням плечиків у верхній чверті тулуба, 

шийки середніх розмірів або великі і плавно заокруглені, рис. 4.9, ІІІ); дуже 

великі (з найбільшим розширенням плечиків у верхній чверті тулуба, шийки 

невисокі, плавно заокруглені, рис. 4.10, І). Цілих горщиків останньої групи не 

знайдено, тому важко судити про їх діаметр дна та висоту.  

Горщики Діаметри 

вінця (см) 

Діаметри 

шийки 

(см) 

Діаметри 

плечиків 

(см) 

Діаметри 

дна (см) 

Висота 

горщиків 

(см) 

Різниця 

між 

вінцем та 

шийкою 

% співвід-

ношення 

від загаль-

ної кіль-ті 

Малі 10 - 13 9 - 12,5 12,5 – 17 8 – 9,5 13 – 17 0,5 – 2 10 % 

Середні 14 - 19 12 - 20 15 – 25 9 - 14 16,5 - 20 0 – 1,5 56 % 

Великі 20 - 24 16 – 23 21 – 29,5 10 - 11 24,5 – 34,5 0,5 – 2,5 30 % 

Дуже 

великі 

25 - 32 22,5 – 30,5 32,5 – 34,5 - - 0,5 – 2,5 4 % 

 

Для всіх горщиків характерний невеликий різко відігнутий назовні 

вінчик, інколи до горизонтального положення, із заглибленням для покришки з 

внутрішньої сторони вінця. За формою горщики поділялися на горщики 

струнких форм з найбільшим розширенням у верхній чверті тулуба (характерні 
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для великих і дуже великих горщиків з чіткою шийкою, горизонтальним або 

наближеному до горизонтального вінчиком та вузьким дном) та більш 

приземисті з розширенням у верхній третині тулуба (горщики належали 

переважно до малих і середніх розмірів, з діаметром дна, що дорівнював 

половині висоти). Денця могли бути горизонтально зрізані або увігнуті. На 

деяких є залишки піщаної підсипки.  

4.2.1. Типи горщиків V – ІХ. 

Розроблено п’ять основних типів оформлення вінчиків гончарних 

горщиків (V - ІХ).  

До типу V належали вінця простої форми, відігнуті назовні, косо зрізані 

(варіант «a», рис. 4.10, ІІ,1,2,6), часом з відтягнутим вверх верхнім краєм вінця 

та борозенкою для покришки (варіант «б», рис. 4.10, ІІ,4,5,7-12). або вниз – 

нижнім краєм вінця (варіант «в», рис. 4.10, ІІ,13,14). Горщики з такими вінцями 

належали до груп середніх або великих горщиків. Подібно було оформлено 

вінце гончарної миски (рис. 4.10, ІІ,6). Горщики варіанту Vа мали коротку 

шийку, орнаментовані 3-4 повздовжніми лініями або зовсім не орнаментовані. 

Такі вінця належали до типу ІV за М.В.Малєвською і датуються ХІІ – І 

половиною ХІІІ ст. [Малевская, 1971, с. 28]. Горщики варіанту Vб 

відрізняються від попереднього варіанту не лише оформленням країв вінець, 

але й формою шийки – переважно плавно вигнутою, часом з підкресленим 

плічком (рис. 4.10, ІІ,4,8). Такі вінця дослідники відносять до ХІІ ст. 

[Малевская, 1971, с. 28 (тип ІІ); Петрашенко, 2005, с. 61 (тип 15); Прищепа, 

Нікольченко, 1996, с. 52-53 (тип V); Толочко, 1981, с. 298-301]. Горщики 

варіанту Vв мають схоже вінце до варіанту Vб, але відрізняються загальним 

профілем: різко відігнутим до горизонтального положення вінцем, високою, 

інколи потовщеною шийкою, з підкресленим переходом до вінця і до високо 

підкреслених плечиків (рис. 4.14, ІІ,4). Орнаментація скупа, у вигляді смуги 

лінійного орнаменту. Подібна кераміка датується І.П.Русановою ІІ половиною 

ХІІІ ст. [Русанова, 2007, с. 113].  



 

 

154 
 

До типу VІ належать горщики з заокругленим краєм вінця, закрученим 

до середини з варіантами. Цей тип зустрічається у всіх керамічних комплексах 

ХІІ – І половини ХІІІ ст. не лише в Західному Поділля, а й по всій території 

Київської Русі. Варіант VІа належав горщикам, край вінця яких був простий 

заокруглений або трохи розширений (рис. 4.10, ІІІ,8,9,11) і датується ХІІ – І 

половиною ХІІІ ст., як і горщики варіанту VІб, вінця яких оформлені у вигляді 

валика (рис. 4.10, ІІІ,1-7,10), шийки плавно вигнуті або підкреслено виділені, 

високі або короткі, денця горизонтально зрізані, орнаментація у верхній чверті 

тулуба, врізними лініями або без орнаментації. 

Варіант VІв (рис. 4.11, І) нагадує варіант VІб лише з округлим зовнішнім 

краєм вінця. Шийки плавні, часом з підкресленим переходом до плечиків. 

Орнаментовані горщики зустрічаються рідко, прикрашаються 

горизонтальними та хвилястими лініями нігтеподібних вдавлень (рис. 4.11, І,5). 

Горщики варіанту VІ г мають округлі, але дещо сплощені в профілі вінця (рис. 

4.11, ІІ). Шийки плавно вигнуті, високі або короткі з підкресленим переходом 

до вінця. Орнаментація не зафіксована. Відповідає типу 17 за типологією 

В.О.Петрашенко, що відмічає їх широке ходження у Подніпров’ ї в ХІІ - ХІІІ 

ст., в тому числі і в ІІ половині ХІІІ ст. [Петрашенко, 2005, с. 62 (тип 17)]. 

Останній варіант VІд (рис. 4.11, ІІІ) представлений горщиками з горизонтально 

відігнутими заокругленими вінцями на короткій шийці, з підкресленим 

переходом до плечиків, найбільшим розширенням в верхній третині тулуба, з 

горизонтально зрізаним або увігнутим дном, прикрашеними по тулубу 

хвилястим по плечиках або лінійним по верхній частині тулуба та трикутним 

штампом по верхній частині плечиків та шийці орнаментом. Подібні горщики 

датуються С.В.Пивоваровим знахідками монет першою половиною ХІІІ ст. 

[Пивоваров, 2006, с. 49, рис. 1, ІІ]. Всі варіанти типу VІ мають жолобок з 

внутрішньої сторони для кращого припасування покришки. 

Горщики з вінцями типу VІІ складають приблизно 70 % від загальної 

кількості опрацьованих вінець. Вони розповсюджені переважно на території 

Галицької Русі, до якої відносить і землі Західного Поділля. За типологією 
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М.В.Малєвської подібні горщики відносяться до ІІ типу [Малевская, 1971, с. 

33, рис. 7, ІІ]. Горщики типу VІІ характеризуються стрункими формами, 

найбільшим розширенням у верхній чверті тулуба, невисокою шийкою та косо 

зрізаним, інколи з відтягнутим вниз та сторону нижнім краєм і жолобком для 

покришки з внутрішньої сторони вінцем (рис. 4.12, І). Дно горизонтально 

зрізане. Діаметр дна дорівнює половині діаметру шийки. Орнаментація 

кількома врізними горизонтальними лініями по середині плечиків. 

Б.О.Тимощук датує такі горщики ХІІ – І половиною ХІІІ ст. [Тимощук, 1982, с. 

26, рис. 11; 28, рис. 13], С.В.Пивоваров звужує хронологічні рамки до ІІ 

половини ХІІ ст. [Пивоваров, 2006, с. 49, рис. 1, І]. 

Вінця горщиків типу VІІІ (рис. 4.12, ІІ,1-8) характеризуються простим 

загнутим вниз або вверх (дуже рідко), під округлим, загостреним, інколи 

зрізаним прямо краєм. Жолобок для покришки відсутній. Шийка переважно 

коротка, потовщена, плічки високі. Орнаментація відсутня, за виключенням 

одного фрагмента, прикрашеного штампом у вигляді ромбів. Подібні горщики 

були знайдені в Данилові (тип ІV) [Малевская, 1971, с. 33, рис. 7, ІV], 

Новогрудку (тип ІХ) [Малевская, 2005, с. 41-42, рис. 16] та Дорогобужі 

[Прищепа, Нікольченко, 1996, с. 53] і датуються ХІІІ ст. 

Горщики з вінчиками ІХ типу (рис. 4.12, ІІ,9) виділені в окремий тип 

через те, що вони не були поширені на пам’ятках  Західного Поділля  і були 

знайдені лише в одному об’єкті - в ямі для бракованого посуду (яма 1) на 

поселенні Курники І (рис. 4.16, ІІ,19) в мінімальній кількості. Подібне вінце 

опубліковано в керамічному комплексі поселення Рожанова Криниця (тип 15) в 

датується ІІ половиною ХІІ – початком ХІІІ ст. [Петрашенко, Козюба, 2005, с. 

62, рис. 6, 15]. 

4.2.2. Горщики з вертикальним горлом. 

Суттєвою складовою керамічних комплексів ХІІ – ХІІІ ст. є горщики з 

вертикальним горлом, більші чи менші фрагменти яких фіксуються у 50% від 

загальної кількості досліджених споруд. Вони поділяються на власне горщики 

та глеки. Горщики з вертикальним горлом були фрагментовані, тому невідомі 
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їх розміри і через що немає можливості кваліфікувати їх як корчаги. Вони 

поділяються на два типи: тип 1 – горло трапецеподібне, верхня частина 

подібного горщика знайдена під час досліджень споруди 16 в уроч. Звенигород 

(рис. 3.5, ІІ,3). Діаметр горла рівняється 11,5 см, діаметр найбільшого 

розширення плечиків – 31,5 см. Горщик сірого кольору, черепок на зламі 

трьохшаровий, тісто з домішками дрібного піску. Зовнішня поверхня горла 

гофрована. Вінце заокруглене (рис. 4.13, І,1). Другий тип – горло пряме, 

циліндричне, з валиком у верхній третині горла, заокруглене и дещо загнуте до 

середини, з невисоким валиком у верхній половині горла. Тісто з вмістом 

дрібного піску та кварцової жорстви. Діаметр горла 9 см (рис. 4.13, І,2; 4.15, 

І,7). Як варіанти, є горщики з заокруглено-загостреним або горизонтальним 

вінцем і з гофруванням по зовнішній стороні (рис. 4.13, І,3,4; 4.16, ІІ,17,18). 

Орнаментації не зафіксовано. М.В.Малєвська датує їх ХІІ – І половиною ХІІІ 

ст. [Малевская, 1969, с. 10-12, рис. 4, 5-7].  

Окремо виділяються глеки з вертикальним горлом. Вони відрізняються 

від попередніх не лише орнаментацією та ангобуванням поверхні, але й тим, 

що нижче горла розташовувався валик, що мав з двох сторін пази для 

підв’язування мотузки (?). Вінця переважно заокруглені, трохи загнуті до 

середини, в одному випадку горизонтально зрізане з невеликим зовнішнім 

карнізіком. Діаметри вінець 16,5-20 см, діаметр плечиків – 25 см і більше. 

Плечики опуклі. Колір глеків коричневий, з білим ангобом ззовні. Тісто має 

домішки просіяного піску з дрібним шамотом. Зони орнаментації – горло 

(врізна хвиляста лінія), валик (насічки), плічка (врізні хвилясті та 

горизонтальні лінії) (рис. 4.13, І,5-7). Подібні глеки характерні для галицько-

волинських земель та західної Київщини [Кучера, 1986, с. 450] і датуються ХІІ 

– І половиною ХІІІ ст. [Малевская, 1969, с. 12; Прищепа, Нікольченко, 1996, с. 

53]. 

Під час дослідження городища в урочищі Звенигород (Крутилів І) 

знайдено єдиний цілий екземпляр невеличкого глечика для рідини (рис. 4.13, 

І,8). Він відрізняється від попередніх глеків конусоподібним горлом з 
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вертикально зрізаним вінцем, високими крутими плічками, що значно більші в 

діаметрі за горло. Дно увігнуте. Розміри: діаметр вінця - 5 см, діаметр горла - 

3,5 см, діаметр найбільшого розширення плечиків – 9 см, діаметр дна – 5 см, 

висота – 10,5 см. Колір глечика коричневий, тісто з домішками дрібного піску. 

Ще два фрагмента глечиків мали діаметри вінець 10 і 15 см, шийок – 7,5 і 12 см 

відповідно. Колір коричневий, тісто аналогічне попередньому глечику. Подібні 

глечики були знайдені під час дослідження Новогрудка, відносяться до ІІ типу 

і датуються І половиною ХІІІ ст. [Малевская, 1971, с. 31.] 

4.2.3. Гончарні миски. 

Глиняний посуд представлений гончарними мисками. Вони 

зустрічаються в спорудах Волині [Прищепа, Нікольченко, 1996, с. 57], 

Білорусії [Малевская, 2005, с. 45-47, рис. 19], на Чернігівщині (Автунічи) [Село 

Київської Русі, 2003, с. 115, 116, рис. 39,12] та Західному Поділлі [Ягодинська, 

2002, с. 12]. Миски діляться на два типи. До першого типу відносяться миска, 

діаметр вінця якої дорівнює діаметру плечиків – 14,5 см, діаметр денця – 7,5 

см, висота – 11 см. Вінце просте, косо зрізане, відігнуте назовні, шийка 

коротка, найбільше розширення у верхній третині тулуба. Денце горизонтально 

зрізане. Колір миски коричневий, тісто з домішками дрібного піску. Черепок 

товстий, на зламі одношаровий. Орнаментований врізними горизонтальними 

нерівними лініями (рис. 4.13, ІІ,3). Подібні миски відповідають типу І за 

типологією М.В.Малєвської і датуються ХІІ ст. [Малевская, 2005, с. 45, 46, рис. 

19, І].  

Другий тип мисок представлений численними відігнутими назовні 

заокругленими вінцями та слабо профільованим опуклим тулубом (рис. 4.13, 

ІІ,4-6). Діаметри вінець 17,5 – 21 см. Миски тонкостінні, коричневого та сірого 

кольору, зі слідами кухонного використання, зовнішня поверхня вкрита білим 

ангобом, неорнаментовані. Тісто має домішки дрібного піску або поєднання 

дрібного піску з подрібненою жорствою. Черепок добре пропечений, на зламі 

одношаровий. Цей тип мисок відповідає типу ІІІ за типологією М.В.Малевської 

і також датується ХІІ ст. [Малевская, 2005, с. 45, 46, рис. 19, ІІІ]. 
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4.2.4. Гончарні черпачки (світильники). 

Окремою виділяються мископодібні черпачки з ручкою у вигляді 

загнутого доверху гачка (рис. 4.13, ІІ,1,2,7-11; 4.16, ІІ,1,2,3-9,12). Можливо, 

вони виконували ще функції світильника [Гупало, 2009, с. 341-347]. На 

поселенні Курники І подібні мисочки були звичайним посудом, знайдено 17 

фрагментованих посудин без вінець. Черпачки характеризувалися широким 

плоским дном (діаметр 5-8 см), низьким тулубом, біконічно оформленими 

стінками (діаметр у найбільшому розширенні 7-13,5 см) та плавною шийкою 

діаметром 7-13,5 см. За аналогіями із літописних Звенигорода та Пліснеська, 

зовнішній край вінця був заокруглений або горизонтально зрізаним [Гупало, 

2009, с. 342, 344, рис. 3,5, 4,5]. Ручка кріпилася в придонній частині посудини 

або у верхній частині тулуба (рис. 4.13, ІІ,1,2,7-11). В.Гупало констатує, що 

подібний посуд фіксується в комплексах І половини ХІІ ст. і почали виходити з 

ужитку в ІІ половині ХІІ ст. [Гупало, 2009, с. 345]. На Західному Поділлі вони 

зафіксовані лише в одному об’єкті - ямі 1, куди скидався бракований посуд 

гончара [Ягодинська, 2002, с. 576]. В комплексі з ними були миски ХІІ ст., 

інший гончарний посуд ХІІ – І половини ХІІІ ст., тому і черпачки можна 

датувати цим же часом.  

4.2.5. Покришки. 

Покришки складають біля 1 % від загальної кількості гончарного посуду. 

В наборі гончарного посуду вони представлені фрагментами і лише чотири з 

них мають повний профіль. Покришки поділяються на три типи: тип І – 

сфероконічні покришки з «карнизиком», якими накривали горщики з 

заокругленими вінцями (діаметр 10,5 см, висота без голівки 5 см, рис. 4.14, І,2). 

Вони мали жовтий та коричневий колір, тісто з домішками піску. Випал 

черепка на зламі одношаровий. Орнаментація відсутня. Цілий екземпляр (рис. 

4.14, І,1) має конусоподібну порожнисту голівку. Діаметр – 9 см, висота – 7,5 

см. Покришки І типу відповідають покришкам І типу за М.В.Малєвською і 

датуються ХІ – ХІІ ст. [Малевская, 2005, с. 55]. 
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Тип ІІ належить конусоподібним покришкам коричневого кольору з 

ребром у верхній частині та загостреними або округлими вінцями (рис. 4.14, 

І,4). Діаметри покришок коливаються від 13 до 23 см. Склад тіста аналогічний 

тісту горщиків: домішками є дрібний пісок, пісок з жорствою, пісок з 

жорствою і шамотом. Покришки неорнаментовані, але ззовні покриті білим 

ангобом. Мають аналогії серед горщиків ІІІ типу за М.В.Малєвською і 

датуються ХІІІ ст. [Малевская, 2005, с. 56, рис. 25]. 

Тип ІІІ належить покришкам з заокругленим вінцем, гранчастим тулубом 

і плоским верхом (рис. 4.14, І,3). Колір, тісто та якість аналогічні покришкам 

попереднього типу. Тип ІІІ знаходився в одному об’єкті з типом ІІ, тому може 

датуватися тим же часом – ХІІІ ст. 

4.2.6. Мініатюрна та виробнича кераміка. 

Разом з іншою керамікою в керамічних комплексах нечасто фіксувалися 

мініатюрні горщики та кераміка, що застосовувалася у виробництві. 

Мініатюрні горщики не були закопчені, відповідно їх не використовували на 

кухні. За формою вінця і пропорціям, кольором, складом тіста, випалом вони 

відповідали великим горщикам. Знайдено лише два цілих мініатюрних 

горщика, обидва з сакральних споруд Звенигородського святилища (Крутилів 

І). Їх розміри відповідно: діаметри вінця – 4,3; 4 см, шийки 4,3; 4 см, плечиків – 

5; 4,6 см, дна – 3; 3 см, висота – 3,8; 4,2 см. Один горщик (рис. 4.14, І,7) 

відповідав типу VІІ, вінце другого (рис. 4.14, І,8) належало типу VІІІ. 

До кераміки, пов’язаної з виробництвом, належать три посудинки: два 

тиглі (рис. 4,14, І,5,6) та тарний посуд - сфероконус (рис. 4.14, І,9). Тиглі мали 

конусоподібний тулуб, округле нестійке дно, заокруглене вінце (діаметр 3 - 3,5 

см, висота 4,5 – 5 см). В першому випадку тигель мав отвір для ручки, був 

коричневого кольору, тісто - з просіяним піском. Подібний тигель був 

знайдений в «майстерні художника» ХІІ ст. в Новгороді [Колчин, Хорошев, 

Янин, 1981, с. 123, рис. 62, 2]. Другий тигель на відміну від першого був сірого 

кольору і мав тонші стінки. Вінце із зовнішньої сторони мало сліди 

ошлакування. 
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Ще одна глиняна посудина, пов'язана з виробництвом, знайдена на посаді 

княжої Теребовлі (рис. 4.15, ІІ,6; 4.14, І,9). Це нетиповий для території 

Західного Поділля мініатюрний посуд - товстостінний сфероконус з вузьким та 

коротким горлом, опуклими стінками та загостреним нестійким дном (розміри: 

діаметри вінця – 1,5 см, горла – 3 см, найбільшого розширення – 11 см, висота 

14,5 см), що використовувалась для перевезення рідкої або сипучої продукції, 

можливо, ртуті, кіноварі, що широко застосовувались у виробництві та 

художніх ремеслах [Ягодинська, 2010, с. 237]. Колір посудини на зламі 

червоно-коричневий, поверхня загладжена, ангобована, тісто добре відмулене, 

без домішок, черепок щільний. Вінець має невеликий наплив на шийку, плічки 

та перехід до дна підкреслені згладженим ребром. Зазвичай, знахідки 

сфероконусів пов’язані із золотоординським періодом, але вочевидь, що і в ІІ 

половині ХІІ – І половині ХІІІ ст. існували торгові зв’язки Теребовлянського 

князівства зі сходом і півднем. 

 

4.3. Датуючі речі 

 

Археологічні комплекси Західного Поділля разом з керамікою містять 

речі, для яких була розроблена хронологічна шкала [Колчин, 1959, 1982; 

Медведев, 1966; Седова, 1981]. Це предмети побуту, зброя, прикраси. Більша 

половина досліджених археологічних комплексів ХІІ - ХІІІ ст. містили датуючі 

речі. Це споруди на городищі Крутилів І, уроч. Звенигород, культові споруди 

поселення Крутилів ІІ, уроч. Бабина долина, поселення Хоми І, Теребовля ІІІ, 

урочище Замкова Гора. Найбільше датуючих речей виявлено на городищі 

Крутилів І. Автори розкопок І.П.Русанова та Б.О.Тимощук дали 

характеристику керамічному матеріалу в комплексі з датуючими речами і 

вивели хронологію для 15 досліджених об’єктів [Русанова, Тимощук, 1993, с. 

51-61]. 

Автором досліджено ще 3 споруди в основній частині городища 

Звенигород. В споруді 16 (рис. 3.5) разом з горщиками типів V (варіанти а-в), 
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VІг, VІІ та глеками знайдені трубчастий замок типу Б, що датується початком 

ХІІ – ХІІІ ст. і починає щезати на початку ХІV ст., ключ до такого типу замків 

[Колчин, 1959, с. 79, рис. 65, 2], залізні шпори типу ІV А – ХІІ–ХІІІ ст. 

[Древняя Русь, 1985, с. 361, табл. 147, б], фігурне долото, дужка від відра, що 

датуються ХІІ ст. [Колчин, 1959, с. 45, рис. 29, 2; с. 104] та срібні 

загнутокінцеві скроневі кільця, що датуються серединою ХІІ - ХІІІ ст. 

[Русанова, Тимощук, 2007, с. 100]. Разом з переліченими предметами знайдено 

15 фрагментів різнокольорових скляних браслетів, виробництво яких 

припиняється з монгольською навалою у 1240 р. [Щапова, 1974, с. 85-86]. 

Споруда 17 (рис. 3.6) представлена горщиками типів Vб, VІв-д, VІІ, 

VІІІа,б, глеками та двома залізними наконечниками стріл з тупокінцевим 

пером, зрізані у вигляді вузької лопаточки (тип 67), що датуються ХІІІ – ХІV 

ст. [Медведев, 1966, с. 53-54, с. 103, табл. 24, 2; с. 105, табл. 26, 27], два замки 

типу Б (поч. ХІІ – ХІІІ ст.) та ключ до них, 2 шпори типу ІV А – ХІІ–ХІІІ ст. 

[Древняя Русь, 1985, с. 361, табл. 147, б], браслети з мідного сплаву дротовий 

(ХІ - ХІІ ст.) та пластинчастий (ХІ – ХІІІ ст.) [Седова, 1981, с. 95, рис. 34], що 

були найбільше розповсюджені у ХІІ-ХІІІ ст.  

В споруді 18 (рис. 3.7) мали місце горщики типів VІ а,б, VІІІ та знахідки: 

округлий щиток від персня, виготовлений з олов’янисто-свинцевого сплаву, 

орнаментований квітучим хрестом, що датується серединою ХІІІ - початком 

ХІV ст. [Сєдова, 1981, с. 41, рис. 12, 11,15; 14, 5-7], підпрямокутне залізне 

кресало, що відноситься до ІІІ типу (перша половина ХІІІ- ХІV ст.) [Колчин, 

1959, с. 101, 103], ключ типу Ж, що датується ХІV ст. [Колчин, 1959, с. 87]. 

Датування керамічних комплексів поселення Крутилів ІІ також 

звужується датуючими речами. В споруді 5 (рис. 3.9) разом з горщиками типів 

Vа, Vа,б фіксуються долотоподібний наконечник стріли типу 100 (ІІ пол. ХІ – І 

пол. ХІІІ ст.) [Медведев, 1966, с. 62, с. 100, табл. 21, 47], підковки для чобіт з 

широким підбором, тип яких Б.Колчин датує аж ХІV ст. [Колчин, 1959, с. 108, 

109], п’ятипроменева срібна підвіска, що С.Пивоваров датує монетами 30-50 

рр. ХІІІ ст. [Пивоваров, 2008, с. 186, рис. 4,4]. Цікавим є те, що споруда 5 
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зверху перекривалася ще одним горизонтом, в шарі якого знайдено колт, 

прикрашений плетеним орнаментом (рис. 3.9, ІІ,3), який відповідає орнаменту 

на тисненій бляшці з Старої Рязані [Жилина, 2010, с. 75, рис. 36], що побутував 

з середини ХІІ ст. до початку ХІІІ ст. [Жилина, 2010, с. 93, рис. 59, 1,5]. 

Споруда 10 (рис. 3.8) представлена цілими формами типів VІа, VІд, VІІ, 

що датуються згідно аналогіям ІІ половиною ХІІ – І половиною ХІІІ ст. Це 

підтверджується речами: підпрямокутним кресалом (ХІІІ – ХІV ст. за 

Б.Колчиним) [Колчин, 1959, с. 101, 103, рис. 85], напильником, що датується не 

пізніше ХІІ ст., трьохнамистинним скроневим кільцем київського типу (ХІІ - І 

половина ХІІІ ст. [Сєдова, 1981, с. 13-16]), фрагментами скляних браслетів, 

виробництво яких, як наголошувалося вище, закінчується 1240 роком [Щапова, 

1974, с. 85-86]. 

В споруді 12 (рис. 3.11) разом з горщиками типів Vа, VІа, VІб, VІІ, VІІІ 

мали місце замок типу Б (поч. ХІІ – ХІІІ ст.), скроневе кільце київського типу, 

відлите у двохсторонній ливарній формі з імітацією скані та зерні, яке 

відноситься В.П.Левашовою до кінця ХІІ – ХІІІ ст. [Левашова, 1967, с. 23], 

Т.Н.Нікольська відносить їх до другої чверті ХІІІ ст. [Никольская, 1974, с. 43, 

рис. 1,2; 44-45, рис. 2,8,13,14], чотирьохгранний бронебійний наконечник 

стріли типу 94 ( ХІІ – перша половина ХІІІ ст. [Медведев, 1966, с. 60]). 

Споруда 1 на поселенні Хоми І (рис. 4.15, ІІІ) представлена крім кераміки 

типів Vа, VІІ, рубчастим перснем, що мав ходження у 90-х роках ХІ - 90-х 

роках ХІV ст. [Сєдова, 1981, с. 122, рис. 45, 5,6] та ножем, що за класифікацією 

Б.Колчина відносився до господарських, що побутували у ХІІ – ХІІІ ст. 

[Колчин, 1959, с. 49, рис. 34, Б]. 

Таким чином, переважна більшість досліджених археологічних 

комплексів (80 %) Західного Поділля відноситься до ІІ половини ХІІ – І пол. 

ХІІІ ст. Для нього характерні тонкостінні горщики з домішками дрібного 

просіяного піску в тісті часом з домішками невеликого відсотку (до 10 %) 

дрібного шамоту та жорстви. Горщики сильно профільовані, з конусоподібним 

тулубом, з високими плечиками, короткою або середніх розмірів шийкою, 
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часто підкресленою в місті переходу до плечиків. 70 % горщиків 

неорнаментовані, узор наносився в більшості на зону плечиків у вигляді 

врізних горизонтальних ліній. Вінчик невеликих розмірів, різко відігнутий 

назовні, з заокругленим зовнішнім краєм, що зустрічається по всій території 

Київської Русі або косо зрізаний, з м’яко відтягнутим нижнім краєм, що 

характерне для Галицької Русі за М.В.Малєвською [Малевская, 1969, с. 49, рис. 

3-14]. Всі горщики мають заглиблення з внутрішньої сторони вінця для 

покришки. В І половині – середині ХІІІ ст. з’являються горщики з 

гачкоподібним вінцем, які в другій половині ХІІІ - ХІV ст. стають більш 

профільованими, з короткою циліндричною шийкою і сильно загнутим донизу 

краєм [Русанова, 2007, с. 113, 267, рис. 38, 11]. В спорудах городища Крутилів 

І, уроч. Звенигород дослідницею виділено кераміку та датуючи речі ІІ 

половини - кінця ХІІІ ст. [Русанова, 2007, с. 113, 267, рис. 38]. Вона відмічає 

приземисті менш профільовані форми гончарних горщиків, слабо відігнуті 

вінця, пряму шийку, інколи з потовщенням ззовні або вінця, відігнуті 

горизонтально з плавним вигином та потовщенням з внутрішньої сторони та 

широкою борозенкою для покришки [Русанова, 2007, с. 113, 267, рис. 38, 

1,4,7,9,10,23,24,38,40]. 

Виділяються деякі локальні особливості керамічних комплексів. Це 

присутність трьохкомпоненого тіста горщиків (пісок + жорства + шамот в 

різних співвідношеннях) як для комплексів ХІ – І половини ХІІ ст., так і для 

комплексів ІІ половини ХІІ – І половини ХІІІ ст. Горщики так званого 

«галицького типу», косо зрізані з невеликим профілюванням по зовнішньому 

краю складають майже 70 % в комплексах Західного Поділля. Локальною 

особливістю також є наявність в керамічних комплексах глеків для рідини, що 

мають під горлом валик з пазами, розташованими з двох сторін. Ці глеки 

використовувались для ношення рідини. 

Підводячи підсумок, можна відзначити певні закономірності в розвитку 

керамічних комплексів на території Західного Поділля, що відповідає загальній 

картині розвитку давньоруської культури. За даними, отриманими під час 
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досліджень, можна виділити два основних періоди – Х – ХІ ст. та ХІІ – ХІІІ ст. 

Період Х – ХІ ст. поділяється на другу половину – кінець Х ст. (городища 

Городниця ХV, могильники Городниця VІ, Городниця VІІ; городище Старий 

Збараж V, поселення Крутилів VІ), рубіж Х – І половину ХІ ст. (городище 

Теребовля І; поселення Теребовля ІІ), ХІ ст. (поселення Крутилів ІІ, Крутилів 

ІІІ), кінець ХІ – початок ХІІ ст. (городище Теребовля І, поселення Крутилів ІІ, 

Крутилів ІІІ) (таблиці 4.1; 4.3). 

До ІІ половини ХІІ – І половини ХІІІ ст. відноситься переважна більшість 

пізніх пам’яток (городища Крутилів І, Теребовля І, Старий Збараж V, Старий 

Збараж І, Бакота; поселення Крутилів ІІ, Крутилів ІІІ, Теребовля, Курники І, 

Малашівці VII, Хоми І, курганний могильник – кенотаф Городниця Х). Окремі 

об’єкти на поселеннях та городищах датуються більш вузькою датою - кінцем 

ХІІ – початком – І половиною ХІІІ ст. (поселення Крутилів ІІ), І половиною - 

серединою ХІІІ ст., ІІ половиною – кінцем ХІІІ ст. (городище Крутилів І) 

(таблиці 4.2; 4.4).  

 



 

 

165 
 

ВИСНОВКИ 

 

 

 

У результаті систематизації та аналізу археологічного матеріалу, 

здобутого дослідниками на території Західного Поділля, починаючи з першої 

чверті ХІХ ст. і закінчуючи початком ХХІ ст., можна зробити наступні 

висновки. 

Територія Західного Поділля у різні періоди належала різним 

державам – Російській імперії, Австро-Угорській імперії, Польщі, СРСР та 

Україні. Дослідники археологічних пам’яток у ХІХ–ХХІ ст. нагромадили 

значну кількість переважно розвідкового матеріалу, розкопки були проведені 

лише на окремих пам’ятках. Інформація про давньоруські пам’ятки ІІ 

половини Х – І половини ХІІІ ст. розпорошена по різних наукових установах, 

музеях тощо і в межах Західного Поділля ніколи не упорядковувалася, не 

систематизувалася і не аналізувалася. Накопичений матеріал передусім 

вимагав картографування пам’яток з метою узагальнення інформації про 

кількість давньоруських об’єктів – городищ, неукріплених поселень та 

могильників, їх розташування. Загалом опрацьована інформація про 624 

давньоруські пам’ятки, серед яких 60 городищ, 489 поселень, 69 могильників 

та 6 скельних сакральних пам’яток. 

Заселення території Західного Поділля у давньоруський час 

відбувалося у два етапи – друга половина Х – ХІ ст. та ХІІ – І половина 

ХІІІ ст. Для першого етапу в регіоні зафіксовано 86 давньоруських пам’яток 

– 24 городища та 62 поселення. З них 20 городищ продовжили 

функціонувати на другому етапі, а також дали початок п’яти літописним 

містам – Микулину, Теребовлі, Збаражу, Моклекову і Бакоті. Площа городищ 

коливається від 0,6 до 10,5 га. У ХІІ – І половині ХІІІ ст. динаміка заселення 

регіону значно зросла, про що свідчить збільшення кількості городищ та 

поселень. У цей період на досліджуваній території вже відомо 36 городищ та 
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427 поселень. Площа городищ зменшилася і складала 0,24–10 га. Городища 

розташовані на підвищених мисоподібних ділянках плато та укріплені 

оборонними спорудами (валами, ровами та ескарпами). Неодноразово для 

будівництва городищ давньоруського часу використовувались оборонні 

споруди попередніх періодів. Серед городищ виділяються комплекси 

пам’яток, які можна ототожнити з літописними містами. Для них є 

характерним поєднання дитинця, ремісничих посадів, поселень-супутників, 

феодальних замків та монастирів, могильників. Такими містами є Теребовля 

та Збараж. 

Поселення розташовані як на низьких надзаплавних терасах, так і на 

вершинах пагорбів. Вони займали площу від 0,28 до 23 га і мали садибну 

забудову. Кожна садиба складалася з одного-двох житлових приміщень та 2–

6 господарських та виробничих будівель. Садиби мали різну площу – від 0,03 

до 0,1 га.  

Питання житлобудування є одним з найголовніших для характеристики 

матеріальної культури населення. Житлами ІІ половини Х – І половини 

ХІІ ст. були напівземлянки різної глибини, переважно каркасно-стовпової 

конструкції з пічкою-кам’янкою в одному з кутів, інколи з господарськими 

ямами для зберігання продуктів. У ІІ половині ХІІ – І половині ХІІІ ст. 

переважають наземні житла на підклітях із глинобитними пічками.  

З літописними населеними пунктами Західного Поділля можна 

пов’язати городища біля міста Теребовля (Теребовль), селища Микулинці 

Теребовлянського району (Микулин), с. Старий Збараж Збаразького рійону 

(Збираж), с. Біла Чортківського району (Моклеків), с. Городище Зборівського 

району (Биковен) Тернопільської області та с. Бакота Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області. Археологічні дослідження біля 

Теребовлі, Збаража та Бакоти виявили комплекси пам’яток, які дозволяють 

співвіднести їх із літописними містами. Підосновою майбутніх літописних 

міст були городища – общинні центри ІХ–Х ст. 
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Літописну Теребовлю характеризують: дитинець на Замковій Горі, два 

ремісничих посада, військово-сторожова фортеця, городище – пристань, три 

ґрунтових і один курганний могильники, монастир та дванадцять селищ-

супутників. Збараж (Збираж) представлений дитинцем, військово-

сторожовою фортецею, монастирем (церквою), двома ґрунтовими 

могильниками та шістьма селищами-супутниками. Належність Бакоти до 

літописних міст підтверджується її складовими: дитинцем, окольним 

містом – посадом, двома селищами-супутниками, трьома могильниками, 

скельним монастирем з церквою та внутрішньою забудовою. 

Невеликі розміри городища та проста оборонна лінія Микулина може 

свідчити про те, що у давньоруський час він виконував функції військово-

сторожової фортеці 

До літописного Моклекова, вірогідно, можна віднести комплекс 

городищ і поселень ІХ – І половини ХІІІ ст. поблизу с. Біла Чортківського 

району Тернопільської області.  

Свідченням того, що саме біля с. Городище Зборівського району 

Тернопільської області, в уроч. Бозок знаходився давній Биковен, є городище 

з потужним культурним шаром та набором знахідок міського використання, 

ґрунтовий могильник та сім селищ.  

Західне Поділля представлене кремаційними, інгумаційними та 

кенотафними курганними і ґрунтовими могильниками. Локалізовано 72 

могильники. Більшість із них досліджувалась у ІІ половині ХІХ – І половині 

ХХ ст., через що матеріали часто недоступні для вивчення, а публікації не 

дають повної картини. Для ІІ половини Х – ХІ ст. характерними були 

ґрунтові та курганні поховання з кремацією, а також поховання без покійного 

(кенотафи). У ХІІ – І половині ХІІІ ст. обряд кремації був замінений 

інгумацією з західною орієнтацією, що може свідчити про християнізацію 

населення. Збільшується кількість ґрунтових рядових могильників, серед 

яких виділяються могильники з підплитовими похованнями та похованнями 
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у саркофагах. Випадки тілоспалення поодинокі. Проте продовжують існувати 

курганні насипи зі свідченням здійснення ритуальних дій над небіжчиками. 

Серед пам’яток Х – І половини ХІІІ ст. виділяються три городища в 

середній течії Збруча з нетиповими об’єктами, дослідники яких 

І. П. Русанова та Б. О. Тимощук кваліфікували їх як язичницькі культові 

центри. Тут досліджено споруди, що ніяким чином не пов’язані із 

господарською діяльністю та взагалі не належать до кола типових 

давньоруських об’єктів.  

До християнських культових споруд належать печерні монастирі, 

окремі келії та печерні скити. Вони переважно зосереджені на території 

Західно-Подільського Придністров’я на схилах крутого лівого берега 

Дністра, у нижній течії його допливів Стрипи, Серету та в середній течії 

Збруча, що пояснюється специфікою геологічної будови цього регіону, а 

також придатною для обробітку, і в той же час міцною будовою вапнякових 

відкладів Товтрового кряжу. До християнських культових споруд можна 

віднести 17 печерних об’єктів, серед яких лише три датуються 

давньоруським часом. Це печерні храми – скельний монастир у Бакоті, 

каплиці біля сіл Крутилів Гусятинського та Стінка Бучацького районів 

Тернопільської області. Всі інші печерні храми датуються ХVІ–ХІХ ст. і 

присвячені святому Онуфрію, культ якого був розповсюджений на Галичині. 

Християнською пам’яткою є церква перенесення мощей святого 

Миколая, що знаходиться в с. Збручанське Борщівського району 

Тернопільської області. За висновком архітекторів вона вважається 

найстаршою в Тернопільській області, початок її будівництва датується ХІІ–

ХІІІ ст.  

Керамічний посуд є тим масовим матеріалом, за допомогою якого 

можна датувати пам’ятки Західного Поділля. Комплекси Х–ХІ ст. 

складаються переважно з гончарних горщиків струнких форм із найбільшим 

розширенням у верхній третині тулуба. Також є горщики з вертикальним 

горлом та мініатюрні горщики, ліпні миски та сковорідки. Керамічні 
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комплекси ІІ половини ХІІ – І половини ХІІІ ст. включають гончарні 

горщики, серед яких є посудини з вузьким горлом – глеки, а також 

мископодібні та мініатюрні горщики, гончарні миски, світильники, 

покришки, окремі ручки та посуд виробничого характеру – тиглі, 

сфероконус. Сковорідки в цей період відсутні. Виокремлено 9 основних 

типів за оформленням зовнішнього краю вінець у поєднанні із загальним 

профілем горщиків. Для ІІ половини Х – ХІ ст. це типи І–ІV із варіантами, 

для ІІ половини ХІІ – І половини ХІІІ ст. – типи V–ІХ із варіантами. 

Датування давньоруських пам’яток за допомогою керамічних комплексів 

корелюється з вузькодатуючими речами.  

Таким чином, систематизація та аналіз значного масиву археологічного 

матеріалу, накопиченого в тому числі і в результаті діяльності автора та 

Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури, 

дозволило узагальнити археологічні дослідження пам’яток Західного Поділля 

давньоруського періоду. Можна стверджувати, що, хоча давньоруські 

пам’ятки регіону мають певну специфіку, яка наочно проявляється в 

особливостях матеріального комплексу, їх характеристика та етапи розвитку 

в загальних рисах відповідають давньоруській культурі в цілому. 
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ДОДАТОК А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
Борщівський  район 

1. БАБИНЦІ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться на північ від пізньосередньовічного замку, на 
тому ж мисоподібному виступі, між ріками Нічлава та Циганка, площа 2 га. Відкрив М. Сохацький на 
початку 1990-х років. Локалізовано співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток 
історії та культури. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 14.  

2. БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ ІV. Городище Х - ХІІІ ст., розміщене в південно-західній околиці села, в лісі, 
що на високому мисі, оточеному зі сходу правим берегом р. Серет, а з півночі та заходу - невеликим 
струмком, в урочищі Доброкут. Його площа становить біля 2 га. Перша згадка А. Кіркора, який у другій 
половині 70-х років ХІХ ст. тут зробив кілька розвідкових шурфів. На початку 20-х років ХХ ст. 
городище обстежив В. Антоневич, у 1956 р. - Тернопільська археологічна експедиція Львівського 
історичного музею під керівництвом І. К. Свєшнікова, у І975 р. - експедиція Тернопільського 
краєзнавчого музею під керівництвом І. П. Герети, у 1984 р. – Прикарпатська археологічна експедиція 
РАН під керівництвом І. П. Русанової та Б. О. Тимощука. У 2005 р. локалізовано співробітниками 
Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. З північного, західного й 
східного боку городище захищене стрімкими схилами гори та скелями на її вершині, а з південного - 
трьома дугоподібними валами та ровами. Перший з боку городища вал має висоту в найвищому місці 7 
м, ширину - 8 м, а довжину – 310 м. Ширина рову - 8 м, а глибина - біля 1 м. На віддалі 42 м на південь 
від нього розміщений другий вал довжиною 170 м, а шириною 5,2 м, висотою 2-3 м з ровом шириною 3,6 
та глибиною 0,6 м. На відстані 98 м від другого валу тягнеться третій, довжиною 308 м, висотою 1-1,3 м, 
шириною 2,5 –3 м. Матеріали досліджень та знахідки зберігаються в Археологічному музеї ПАН у 
Кракові, Львівському історичному, Тернопільському краєзнавчому та Борщівському краєзнавчому 
музеях. Документація в НА ІА НА України.  
АП, 1982, с. 150; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 14-15; Миська, Погоральський, 2006, с. 18- 19; 
Раппопорт, 1967, с.12; Ратич, 1957, с.60; Свєшніков, 1959, с. 12, 13; Сохацький, 1993, с. 5. 

3. БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ VІІ (Мишків). Грунтовий могильник (1) ХІІ - ХІІІ ст. Виявлено одне 
трупопокладення. Знаходиться на лівому березі р. Серет, між селами Більче –Золоте та Мушкарів, в 
урочищі “Могила”. Площа 0,8 га. Досліджено 1890 р. Г. Оссовським. Виявлено три поховання з 
трупопокладенням у кам’яних кругах з 5 та більше брил, що виступали з землі. Діаметр кругів рівнявся 3 
м. Всередині такого круга знаходилась прямокутна яма розміром 3 м, в якій лежала деревяна домовина, а 
в ній кістяк західної орієнтації. В першому похованні біля голови покійника знайдено бронзові серги 
київського типу з меншим кінцем для підвішування. У другому похованні біля голови знайдені золота 
кулька та кілька дрібних глиняних намистин. У 1976 р. обстежений О. С. Ситником. Локалізовано 
співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. 
АП, 1966, с. 322; Архів ТОКІОПІК; Сохацький, 1993, с. 5-6. 

4. БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ VІІа (Мишків). Грунтовий могильник (2) ХІІ - ХІІІ ст. Розміщений на лівому 
березі р.Серет, недалеко від межі сіл Більче-Золоте і Мушкарів. Відкрив його у 1890 р. Г. Оссовський, 
який провів тут невеликі розкопки. Розкопані поховання в ґрунтових ямах, в яких виявлені бронзові 
скроневі кільця, сережки і перстені з товстого крученого дроту, горщик, глечик з двома ручками й миску. 
Весь посуд кружальний, виготовлений з відмученої глини.  
АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 157; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 67; Оssоwski, І89І, s. 94-98; 1892, s. 
92-93.  

5. БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ ХІІ. Поселення ХІ - ХІІІ ст. розміщувалось на території нинішньої ГЕС. 
Поселення, зруйноване котлованом під час будівництва ГЕС, у І956 р., обстежила Тернопільська 
археологічна експедиція Львівського історичного музею під керівництвом І. К. Свєшнікова. Локалізовано 
співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури у 2007 р. 
Матеріали зберігаються у фондах Львівського історичного музею. Документація в НА ІА НА України. 
АП, 1966, с. 322; Архів ТОКІОПІК; Свєшніков, 1956, с. 9.  

6. ВЕРХНЯКІВЦІ ІІ. Могильник ХІІ - ХІІІ ст., грунтовий, з підплитовими похованнями, 
розміщенний в уроч. Під Млинами, в західній частині села на правому березі р. Нічлава, в низині. Площа 
15 га. Досліджено п’ять поховань. В трьох із них виявлено по два кістяки, а в двох - по одному. Скелети 
південно-західної орієнтації. Глибина поховань 89 - 175 см. Біля них знайдено бронзові сережки і перстні 
з дроту. Один перстень був виготовлений з тоненького дроту і мав невелику прикрасу з вушком. В 
одному похованні збереглись два фрагменти золототканої парчі. Розкопки провів у 1878 р. А. Кіркор. У 
1976 р. обстежив О. Ситник.  
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 15; Ратич, 1957, с. 61; Janusz, І9І8, s. 74; Кіrkor, 1879, s. 15-17. 
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7. ВЕРХНЯКІВЦІ VІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться в уроч. Коноплисько, у північних 
околицях села, на правому березі р. Нічлави, південної експозиції, біля одинокого хреста. Площа 0,64 га. 
Відкрито М. Сохацьким у 1991-1993 рр. Зібрано колекцію фрагментів кераміки та фрагмент залізного 
шлаку. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК; Сохацький, 1993, с.12-13. 

8. ВЕРХНЯКІВЦІ VІІ. Двошаровве поселення: культури Ноуа (ХV-ХІV ст. до н.е) та 
давньоруський часу ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних околицях села, на високому корінному 
лівому березі р. Нічлава. Площа до 3,0 га. Відкрито у 2014 р. працівником Борщівського краєзнавчого 
музею Б. С. Бабюком Зібрано колекцію фрагментів кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Борщівського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК. 

9. ВІЛЬХОВЕЦЬ І. Могильник ХІІ - ХІІІ ст., грунтовий з трупопокладеннями, розміщений при 
дорозі до смт. Мельниця-Подільська. Кістяки орієнтовані головами на захід. У похованнях знайдено 
срібні перстені, сережки, браслети та інші прикраси. Одна пара сережок мала дуже складну конструкцію 
й прикрашена кольоровими склом. Виявлений випадково під час будівництва дороги до Мельниці - 
Подільської.  
АП, 1982, с. 150; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 62; Наdаczek, 1903, s. 34; Janusz, І9І8, s. 7І. 

10. ВІЛЬХОВЕЦЬ ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. знаходиться в південно-східній околиці села на 
першій та другій терасах Дністра. Виявлено О. Приходнюком в результаті розвідок 1968–1969 рр. 
Довжина 2-2,5 км, ширина 100 м. В обривах берега на глибині 1 м простежувався насичений культурний 
шар товщиною 0,5 м, в якому виявлено фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст., залізні шлаки тощо. 
Архів ТОКІОПІК; Приходнюк, 1977, с. 99-100. 

11. ВОВКІВЦІ І. Городище ХІІ - ХІІІ ст., розміщене в урочищі  Середній Горб, у лісі. Городище з 
півночі захищено валами і ровами, з інших боків - ярами. Площа 0,54 га. У 1878 р. досліджував 
А. Кіркор. Локалізовано Борщівським краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної 
інспекції охорони пам’яток історії та культури. 
АП, 1966, с. 322; АП, 1982, с. 150-151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 15; Ратич, 1957, с. 62; Janusz, 
І9І8, s. 75.  

12. ВОВКІВЦІ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1,5 км на південь від села, на полі вище 
водонапірної станції, по правому березі р. Циганки південно-західної експозиції. Площа 5,0 га. Відкрито 
М. Сохацьким у 1991 - 1993 рр. Зібрано колекцію фрагментів кераміки, зафіксовано скупчення 
перепалених каменів. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК; Сохацький, 1993, с. 13.   

13. ВОВКІВЦІ ІІІ. Двошарова пам’ятка: могильник черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. (на 
зруйнованому могильнику є матеріали обидвох археологічних культур), розміщений на полі в урочищі 
Кінська Шия, по лівому березі р. Циганка, на підвищенні, за 200-300 м напівденний схід від села. На 
могильнику виявлено підплитові поховання з невеличкими надмогильними насипами. Розкопано п′ять 
поховань орієнтованих головами на захід. Кістяки випростані переважно з витягнутими вздовж тулуба 
руками. А. Кіркор провів розкопки у 1878 р. У 1991 р. М. Сохацький розкопав 1 поховання західної 
орієнтації. На фаланзі пальця похованого зафіксовано бронзовий перстень в 1,5 оберти. На даний час 
могильник частково зруйнований дорогою. Локалізовано Борщівським краєзнавчим музеєм та 
співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. Матеріали 
знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 15; Ратич, 1957, с. 62; Сохацький, 1993, с. 13; Janusz, І9І8, s. 75; 
Кіkror, 1879, s. 17-20.   

14. ГЛИБОЧОК. Могильник курганний. Знаходиться на околиці села. У 1877 р. А. Кіркор дослідив 
1 курган висотою 6 м, по периметру довжиною 3 м. В його основі були кам’яні плити розмірами 2 х 0,6 
м. Під ними на глибині 1,4 м знаходились три кістяки західної орієнтації. У двох з них на пальцях 
виявлено бронзові перстені (МАК 3771). 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Ратич, 1957, с. 81; Janusz, 1918, s. 62; Кіrkor, 1878, s. 10; 
Przybyslawski, 1906, s. 12-13.  

15. ГЛИБОЧОК І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 500 - 700 м на північний захід від села, на 
мисоподібному підвищенні правого берега струмка, оберненому на південний захід, в уроч. Попові 
долини, з правої сторони від дороги до с. Товсте. Відкрито М. Сохацьким у 1991 р. Площа 9,9727 га. Під 
час поверхневих розвідок знайдено фрагменти гончарного посуду, 2 ливарні форми з мергелю, скляна 
намистина зеленого кольору, 2 уламки скляних кручених браслетів зеленого та темносинього кольору, 
біконічне шиферне пряслице тощо. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. 
Локалізовано співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 15. Сохацький, 1993, с. 13.   
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16. ГОРОШОВА V. Поселення двошарове: трипільської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 
300 м на південь від Горошови 4, в уроч. Селище. Відкрито В. Петриченко. Зібрано колекцію фрагментів 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. Локалізовано 
співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. 
Архів ТОКІОПІК; Петриченко, 2001, с. 14. 

17. ГОРОШОВА VІ. Поселення багатошарове: періоду мезоліту, трипільської, черняхівської 
культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південній частині урочища Селище. Відкрито В. Петриченко. 
Зібрано колекцію фрагментів кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого 
музею. Локалізовано співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та 
культури. 
Архів ТОКІОПІК; Петриченко, 2001, с. 14-15. 

18. ДЗВЕНИГОРОД І. Городище знаходиться в центрі села в урочищі Городище, на мисі, 
утвореному із півдня – високим лівим берегом Дністра, зі сходу – правим берегом глибокого яру, по 
якому тече струмок Дзвинячка, із західного боку – лівим берегом яру, по дну якого протікає безіменний 
струмок. Воно має підпрямокутну форму, захищене валом та ровом, з напільного боку ще двома валами, 
розташованими на відстані 90 м один від другого. Зі сторони безіменного струмка простежується лише 
ескарпований схил. В південно-східній частині має місце розгалуження валу, що утворює підтрикутний 
майданчик розмірами 150 х 90 х 120 м. Загальна площа пам’ятки становить близько 12 га. У 1990-их 
роках північно-східну частину валу частково зруйновано. На території городища зібрано фрагменти 
кераміки кін. Х – ХІ ст., ХІІ – ХІІІ ст. Вперше пам’ятка була досліджена А. Кіркором у 1877 р. У 1992 р. 
М. Сохацький при обстеженні городища зафіксував в основі валу сліди дубових клітей. Площа пам’ятки 
5,94 га. Локалізовано співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та 
культури. У 2006 р. обстеження пам’ятки провів Р. Миська. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Миська, Погоральський, 2006, с. 21-22; Сохацький, 1993, с. 13; 
Кіrkor, 1877, s. 356; Przybyslawski, 1906, s. 12. 

19. ДЗВЕНИГОРОД ІІ. Могильник підплитовий, знаходиться на околиці села, біля городища. У 
1877 р. А. Кіркор дослідив підплитове поховання. За свідченням місцевих мешканців, на території між 
двома валами (з напільного боку) під час оранки було виоране підплитове поховання. На поверхні 
могильника проступають три плити з вапняка. Площа пам’ятки 1 га. Локалізовано Борщівським 
краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та 
культури. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Миська, Погоральський, 2006, с. 22; Janusz, 1918, s. 61; Кіrkor, 
1878, s. 10; Przybyslawski, 1906, s. 12. 

20. ДЗВИНЯЧКА І. Поселення двошарове, комарівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
південно-західних околицях села, з лівої сторонни від дороги. Відкрито у 2013 р. співробітниками 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури та ДП «ОАСУ «Подільська археологія» 
Інституту археології НАН України А. Загороднім та М. Строценем. Площа пам’ятки 4 га. 
Архів ТОКІОПІК 

21. ІВАНКІВ І. Поселення двошарове, ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північно-
західних околицях села, з лівої сторони біля витоків струмка, на невисокому пологому схилі, оберненому 
на південний схід. Відкрито М. Ягодинською у 2000 р. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського 
краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 2002, с. 10. 

22. ІВАНЕ-ПУСТЕ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., розміщене в урочищі Хриплів, що знаходиться зліва 
при дорозі до с. Михалків. Знайдено тут уламки кераміки та бронзове шило. 
АП, 1966, с. 323; АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16;. Ратич, 1957, с. 64. Janusz В., 
І9І8, s. 63.  

23. ІВАНЕ-ПУСТЕ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в уроч. Кар’єр цегельного заводу, за 1 
км від церкви, на І надзаплавній терасі правого берега струмка, що витікає зі ставу, на вершині і 
привершинній частині пагорбу, оберненому на північ. Відкрито у 2001 р. М. Сохацьким. На поверхні 
зібрано фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст. У 2002 р. обстежено М. Ягодинською, М. Сохацьким, 
О. Дударем. Матеріал знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКIOПIК, 2002. 

24. КРИВЧЕ І. Багатошарова пам’ятка: городище голіградської культури, поселення трипільської 
культури та ХІІ - ХІІІ ст., розміщене на північно-східних схилах великого масивного підвищення, що в 
ур. Вал, біля колишнього села Нижнє Кривче, на ІІ надзаплавній терасі правого берега р. Циганки. На 
поверхні урочища зібрано уламки кераміки. Пам’ятку відкрила Тернопільська експедиція Київського 
університету під керівництвом Ю. М. Малеєва у 1973 р. Локалізовано співробітниками обласної інспекції 
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охорони пам’яток історії та культури та ДП «ОАСУ «Подільська археологія» Інституту археології НАН 
України. 
АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Малеєв, 1974, с. 304, 305.  

25. КРИВЧЕ ІV. Поселення знаходиться на підвищенні 1-ї тераси лівого берега р. Циганки, біля 
підніжжя Кривчицьких печер. Площа 0,75 га. Відкрито у 1970 р. О. Приходнюком. 
Архів ТОКІОПІК; Приходнюк, 1975, с. 103-104. 

26. КОРОЛІВКА І. Могильник грунтовий ХІІ - ХІІІ ст., розміщений у печері Вітрова, за 1,5 км на 
південний схід від села, за 100 м від входу в печеру Оптимістична, вниз по крутому яру. Відкрив у 
1934 р. Т. Сулімірський. В похованнях виявлено бронзові сережки, срібний перстень, скляні браслети, 
залізну сокиру й уламки кераміки. Документація зберігається в НА ІА АН України.  
АП, 1966, с. 323; АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Ратич, 1957, с. 65; Рідуш, 
2000, с. 188.  

27. КУДРИНЦІ І. Городище ХІІ - ХІІІ ст., на території якого збудований середньовічний замок, 
знаходиться у північно-східній околиці села, на правому березі Збруча та лівому борту яру, на високому 
мисоподібному виступі, в уроч. Городище. Вперше про городище повідомив А. Кіркор. Локалізовано 
співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. Під час 
обстежень пам’ятки Р. Миська північніше руїн замку зібрав фрагменти керамічного посуду трипільської 
культури та ХІІ – ХІІІ ст. Знахідки поширенні на площі 0,5 га. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Миська, Погоральський, 2006, с. 23; Кіrkor, 1877, s. 356. 

28. КУДРИНЦІ ІV. Могильник ґрунтовий з трупопокладеннями, знаходиться на околиці села, на 
правому березі Збруча, на високому мисоподібному виступі, в уроч. Городище. Виявлений Я. Бриком у 
першій чверті ХХ ст.  
АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк О., 1993, с. 16; Ратич О., 1957, с. 66. 

29. ЛАНІВЦІ І. Городище розміщене у південній околиці села, на лівому березі р. Нічлави, на горі 
Замчисько. На його поверхні зібрано уламки кераміки княжого часу. Перша згадка про пам’ятку 
Ю. Полянського. В 1963 р. пам’ятку обстежив П. О. Раппопорт. Він відмітив, що за конструктивними 
особливостями земляних укріплень час спорудження городища відноситься не раніше ХVІ ст. На 
території городища знахідок дослідник не виявив, проте ствердив, що на горі неподалік городища 
зустрічається кераміка трипільської культури та давньоруського часу. Очевидно, існуючі земляні 
укріпленя були спорудженні в ХVІ ст. на місці городища княжого часу. 
АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Полянський, 1928, с. 23; Раппопорт, 1963, с. 
13; Ратич, 1957, с. 66. 

30. ЛАНІВЦІ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене в урочищі Монастир. Тут знайдено уламки 
посуду, глиняні пряслиця, хрестики. У 1927 р. поселення відкрив Ю. Полянський. Локалізовано 
Борщівським краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони 
пам’яток історії та культури. 
АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Полянський, 1928, с. 23; 
Ратич, 1957, с. 65.  

31. ЛОСЯЧ. Підплитовий ґрунтовий могильник з інгумацією. Знаходиться на околицях села. Під 
великою кам′яною плитою виявлено кістяк, орієнтований головою на захід, з бронзовим перстнем на 
пальці руки. Відкрив і дослідив поховання А. Кіркор у 1877 р.  
АП, 1982, с. 151-152; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Ратич, 1957, с. 66; Janusz, І9І8, s. 67; 
Kirkor, 1878, s. 10. 

32. МЕЛЬНИЦЯ-ПОДІЛЬСЬКА VІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних 
околицях села, біля хутора. Знайдена колекція кераміки. Площа пам’ятки 0,30 га. Відкрито у 2013 р. 
співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури та ДП «ОАСУ «Подільська 
археологія» Інституту археології НАН України А. Загороднім, М. Бігусом та М. Строценем. 
Архів ТОКІОПІК 

33. МОНАСТИРОК (кол. МІЖГІР′′′′Я). Підплитове поховання знаходилось в ямі глибиною 1,17 м. 
Біля поховання було виявлено фрагменти кераміки. В 1877 р. дослідив А. Кіркор.  
АП, 1982, с. 151; Гаврилюк, 1993, с. 16; Кіrkor, 1878, s. 11. 

34. МИХАЛКІВ. Могильник ґрунтовий з трупопокладеннями, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на території 
села. Відкрив його у І900 р. К. Гадачек і дослідив обидва поховання. Розкопано два поховання. В одному 
з них кістяк лежав на спині, орієнтований головою на захід. Руки перехрещені на грудях. Поверх черепа 
зафіксовано 10 срібних бляшок чільця. На них було зображено тварину з чотирма лапами та довгим 
хвостом. Поховання виявлене на глибині 0,35 м від денної поверхні. Довжина кістяка 1,45 м. У другому 
похованні мали місце два дитячі скелети, орієнтовані головами на південний захід, з руками на грудях.  
АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16; Ратич, 1957,  с. 66; Janusz, І9І8,  s. 68-70; 
Наdаczek, 1903,  s. 33. 
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35. МУШКАТІВКА І. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене в лісі за 1,5 км на південний схід від села, 
на окраїні лісу, за 150 м від озера, в ур. Чорний ліс. Оточене з півночі яром, а з трьох інших боків - 
пятьма валами, які йдуть півколом. Тут знайдені уламки посуду, а в кількох місцях валу простежуються 
великі скупчення перепалених дубових колод. Площа 1,12 га. Відкрито у 1937 р. К. Маєвським, 
М. Смішком, І. Старчуком. У 1963 р. городище оглянув П. Раппопорт, у 1973 р. шурфування провів 
М. Кучера, у 1980-1990 рр. городище оглянули О. Гаврилюк, М. Сохацький, О. Дудар. Зібрано колекцію 
фрагментів кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського та Тернопільського краєзнавчих 
музеях. 
АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 151; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 16-17; Кучера, 1979, с. 62-72; 
Раппопорт, 1967, с. І2; Ратич, 1957, с. 67; Сохацький, 1993, с. 14. 

36. МУШКАТІВКА ІІ. Поселення багатошарове: комарівської, голіградської та давньоруської 
культур (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться в східних околицях села, на першій – другій низькій надзаплавній 
терасі біля ставу. Відкрито у 2013 р. співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії та 
культури та ДП «ОАСУ «Подільська археологія» Інституту археології НАН України А. Загороднім, 
М. Бігусом та М. Строценем. Площа пам’ятки близько 10 га. Зібрана колекція кераміки. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

Архів ТОКІОПІК. 
37. ПИЛИПЧЕ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в уроч. Городище, за 0,5 км на схід від села, 

на північній частині мисоподібного плато лівого берега р. Білки, між двох балок, по яким протікають 
струмки. Відкрито О. Ситником, М. Левчуком у 1988 р. В тому ж році було обстежене О. Гаврилюком. 
Зібрана колекція кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. 
Локалізовано Борщівським краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної інспекції 
охорони пам’яток історії та культури. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 17; Ситник, 1988, с. 6. 

38. ПИЛИПЧЕ ХVІ. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 700 - 800 м на північний схід від  
околиць села, у північній частині мисоподібного плато лівого берега Білки. Відкрито у 1988 р. 
О. Ситником спільно з М.Д.Бандуркою. Обстеженно у 1988 - 1989 рр. О. Ситником і О. Гаврилюком. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. Локалізовано Борщівським 
краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та 
культури.  
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк О., 1993, с. 17; Ситник, 1994, с. 4. 

39. ПИЩАТИНЦІ І. Двошарова пам’ятка трипільської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Городище 
знаходиться за 2 км на захід від села, на високому мисі, утвореному правим берегом струмка Драпака і 
його притокою, ур. На Глубічку. Площа 1,2 га. Городище частково знищене кар’єрними розробками. 
Укріплення не збереглись. Відкрито у 1877 р. А. Кіркором. У 1991 р. городище оглянув М. Сохацький. 
Локалізовано Борщівським краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної інспекції 
охорони пам’яток історії та культури. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1993, с. 17; Сохацький, 1993, с. 14.  

40. СТРІЛКІВЦІ ІІІ. Двошарове поселення: періоду бронзи-ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться в південних околицях села, на правому березі р. Драпака. Відкрито у 2009 р. 
співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури та ДП «ОАСУ «Подільська 
археологія» Інституту археології НАН України О. Дерехом та А. Загороднім. Зібрана колекція кераміки. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 33. 

41. УСТЯ VI (кол.Устя Біскуп′′′′є). Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1,0 км на південний схід 
від села, на мисі лівого берега Дністра в уроч. Городище або Над Темником. З півночі відокремлене 
глибоким яром, на дні якого протікає струмок, що впадає в Дністер, зі сходу – стрімким берегом Дністра, 
з заходу та південного-заходу – глибоким ровом, зробленим в природній балці. В плані – трикутне, 
довжиною 106 м, максимальною шириною – 62 м. По периметру площадки проходить невисокий вал. 
Висота валу – 0,5 м, ширина – 2-3 м. Вал відсутній з північно-східної сторони. Площа – 0,8164 га. 
Поверхня городища нерівна, понижується до західного кута зі сходу, південного заходу та півночі. На 
схилі яру з півночі проходить вал із залишками рову з внутрішньої сторони. З заходу та південного 
заходу схили круто обриваються до дна рову (глибина до 7 м, ширина близько 25 м). Тут знайдені 
фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст., кістки тварин, скляні браслети, намистини та інші прикраси та 
побутові речі. Відкрито на початку ХХ ст. У 1968 - 1969 рр. обстежив О. Приходнюк, на початку 1974 р. 
– М. Кучера, у 1988 - 1989 рр. оглянув О. Ситник, 2002 р. – розвідки М. Ягодинської, М. Сохацького, 
О. Дудара. Матеріали знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк О., 1993, с. 17; Кучера, 1983, с. 97; Ратич, 1957, с. 8І; Сытник,1988, с. 22.  

42. УСТЯ VII.  Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на південний схід від села, на 
високому плато лівого берега Дністра зі східної сторони. Відкрито у 1988 р. О. Ситником та 
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М. Левчуком. У 1989 р. оглянув О. Гаврилюк, у 1990 р. - М. Рожко. Загальна площа 2 га. Зібрано 
колекцію фрагментів кераміки, фрагмент бронзового писала, скляну намистину синього кольору. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. Локалізовано Борщівським 
краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та 
культури. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк О., 1993, с. 17. 

43. УСТЯ XXVII . Багатошарове поселення, в т.ч. ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-західній 
частині урочища Жабокривче, на обох берегах струмка, що впадає в Дністер, за 3 км на південний-захід 
від села, за лісом. Відкрито у 90-х р. В. Петриченко. Локалізовано Борщівським краєзнавчим музеєм та 
співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури.   
Архів ТОКІОПІК; Петриченко, 2001, с. 13-14. 

44. УСТЯ ХХХІІ. Городище ХІІ - ХІІІ ст., розміщене на мисі, утвореному лівим берегом Дністра та 
правим Нічлави, в ур. Ясенівка, в південній частині села. З північного та східного боку пам’ятка 
обмежена стрімкими берегами річок (перепад висоти близько 30 м). З півдня обмежене невеличким яром. 
Слідів укріплень не виявлено. На території урочища були виявлені фрагменти браслетів та намистини зі 
склопасти, металеві прикраси, амулети, елементи одягу, знаряддя, наконечник списа, значна кількість 
фрагментів кераміки ХІІ – ХІІІ ст. Обстежено на початку 1974 р. М. П. Кучерою. Локалізовано 
Борщівським краєзнавчим музеєм та співробітниками Тернопільської обласної інспекції охорони 
пам’яток історії та культури. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 20; Петигирич, Сохацький, 1996, с. 17.  

45. УСТЯ ХХХІІІ. Підплитовий могильник знаходиться в ур. Ясенівка між двома городищами. 
Відомо 12 кам’яних плит. 
Архів ТОКІОПІК; Петигирич, Сохацький, 1996, с. 17; Миська, Погоральський, 2006, с. 20. 

46. УСТЯ ХХХІV. Грунтовий могильник ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 1,0 км на південний схід від 
села в східній частині ур. Підгородище, біля городища Устя VІ. З південно-східного боку від городища, 
могильник перерізає заглиблена бульдозером польова дорога. Площа 18,3786 га. В зрізах стінок 
проявляються численні ями, в північній частині яких простежуються сліди поховань та кераміка ХІІ - 
ХІІІ ст. В південній частині сліди від господарських ям та жител. О. М. Приходнюк повідомляє про 
поховання в кам’яному ящику, зруйноване під час оранки. 2002 р. – розвідки М. Ягодинської. 
Архів ТОКІОПІК; Приходнюк, 1977, с. 103; Миська, Погоральський, 2006, с. 21. 

47. УСТЯ ХХХV. Поселення ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1,5 км на південний схід від села, в 
уроч. Підгороддя, на лівому березі Дністра, на південний захід від городища, на схилі обереному на схід. 
Площа 4 га. Біля північного краю знахідок менше, на південь та південний захід від городища - більше. 
Південніше городища, зразу перед ровом, поселення перерізає заглиблена бульдозером польова дорога. В 
зрізах стінок проявляються численні господарські ями, в яких знайдено кераміку ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Також 
знайдено стінки амфори і уламок псевдокрученого скляного браслета ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито у 1974 р. 
М. Кучерою. 1988-89 рр. - обстежено О. Ситником, М. Левчуком, О. Гаврилюком, 2002 р. - 
М. Ягодинською, М. Сохацьким, О. Дударем, 2006 – Р. Миською. Зібрано колекцію фрагментів кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Борщівського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк О., 1993, с. 17. Кучера , 1983, с. 97.  

48. УСТЯ ХХХVІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст., знаходиться за 1 км на південний схід від села, на 
високому плато лівого берега Дністра. З південного боку обмежене яром, на протилежному березі якого 
знаходиться городище Устя VІ. Площа поширення знахідок ХІІ - ХІІІ ст. становить близько 2 га. У 2002 
р. – розвідки М. Ягодинської. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 20-21. 

 
 

Бучацький район 
49. БАРИШ ІІ. Поселення слов’янської та давньоруської культури. Розташовується в центральній 

частині села на західному схилі мису, утвореним лівим берегом р. Баришівка та впадінням струмка. На 
території пам'ятки розташовується сільська вулиця та присадибні ділянки. Пам’ятка зафіксована 
співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури та ДП «ОАСУ «Подільська 
археологія» В. Черкасом та А. Загороднім у 2011 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень М., 2011.  

50. БАРИШ ІІІ. Поселення багатошарове - епохи бронзи (III-II тис. до н.е.) – ранньозалізного віку (І 
тис. до н.е.), черняхівської культури (ІІІ-IV ст. до н.е.) та давньоруського часу (ХІІ-ХІІІ ст.). 
Розташовується в південній частині села, на правому березі ставу. Площа поширення знахідок ХІІ - ХІІІ 
ст. становить близько 2 га. Пам’ятка зафіксована співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток 
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історії та культури та ДП «ОАСУ «Подільська археологія» М. Строценем та М. Бігусом у 2012 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та 
в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

51. БУЧАЧ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних околицях, на мисі (західний 
схил) при злитті Стрипи (правий берег) з правим берегом струмка, під лісом, що зі сходу, на городах. 
Відкрите М. О. Ягодинською у 1987 р. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 13. 

52. ДОБРОПОЛЕ І. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в східній околиці села, на схилі першої 
надзаплавної тераси лівого берега струмка, оберненої на північний захід, на городах. На поверхні 
культурного шару зібрана колекція кераміки. Відкрито М. Ягодинською у 1988 р. Матеріали знаходяться 
у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. Документація зберігається в НА ІА НАНУ та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1989, с. 23. 

53. ДОБРОПОЛЕ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в північно-західній околиці села, на 
південному схилі підкрутого мису правого берега струмка, на городах. Відкрито М. Ягодинською у 1988 
р. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. Документація зберігається в 
НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1989, с. 23. 

54. ДОБРОПОЛЕ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 1,5 км на північ від перехрестя 
Доброполе-Матеушівка, на терасі невисокого мису, утвореного правим берегом ставу та лівим берегом 
меліоративного каналу. Площа 0,5 га. Зібрана колекція кераміки. Відкрито у 2006 р. співробітниками 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури В. Ільчишиним та О. Дерехом. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у Науковому архіві Інтитуту 
археології НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 61. 

55. ДОБРОПОЛЕ V. Двошарове поселення ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 3 
км на південний схід від околиць села, на привершинній частині невисокого мису, утвореного двома 
меліоративними каналами. Площа 2 га. Зібрана колекція кераміки. Відкрито у 2006 р. співробітниками 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури В. Ільчишиним та О. Дерехом. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 61. 

56. ДОБРОПОЛЕ VІ. Двошарове поселення черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 
3 км на південний схід від околиць села, на 1-2 надзаплавних терасах мисоподібного пагорбу, утвореного 
лівим берегом меліоративного каналу. Площа 2,25 га. Зібрана колекція кераміки. Відкрито у 2006 р. 
співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури В. Ільчишиним та О. Дерехом. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ  та 
в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 62. 

57. ДОБРОПОЛЕ VІІІ. Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, черняхівської культури та 
ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться в південно-західних околицях села, на мисоподібному пагорбі, утвореного 
лівим берегом струмка. Площа 8,44 га. Зібрана колекція кераміки. Відкрито у 2009 р. М. Ягодинською. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та 
в архіві ТОКІОПІК. 
АрхівТОКІОПІК; Дерех, 2009, с. 10. 

58.  ЖИЗНОМИР І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться приблизно за 4 км на південний захід від 
села, з лівої сторони від дороги до с. Зубрець, біля витоків струмка, на схилі, оберненому на схід. 
Відкрито Б. Строценем у 2005 р. Зібрано колекцію (вінчики, стінки) гончарної кераміки ХІІ - ХІІІ ст. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ  та 
в архіві ТОКІОПІК. 
АрхівТОКІОПІК.  

59. ЖНИБОРОДИ І. Могильник курганний, розміщений на дуже високому лівому березі р. Стрипи 
в ур. Вірлиська (Могилки), біля гори Орлище. Тут було зафіксовано 79 курганів та за спостереженням 
А. Кіркора їх було більше, частина вже розорені. У 1878 р. він дослідив 18 з них. В багатьох похованнях 
виявлені залізні цвяхи, в одному з них перетлілу балку. Покійники орієнтовані головами на південний-
захід або на захід. Керамічні вироби представлені як кружальним, так і ліпним посудом поганого випалу, 
в тісті крупнозернистий пісок, а також одним глиняним намистом. Крім уламків кераміки, тут знайдено 
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бронзові сережки, перстені, ажурні намистини, лунницю, залізний наконечник стріли. У всіх 
досліджених похованнях були виявлені крем’яні предмети (сокири, ножі, скребки). Площа могильника 
складає 3,5 га. У 1975 р. могильник обстежив І. П. Ґерета. Насьогодні могильник являє собою 
задерновану площу, вкриту горбами і ямами. Матеріали і документація зберігаються в МАК. 
АП, 1966, с. 323; АП, 1982, с. 153; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 63; Кігkог, І879, s. 23-32.  

60. ЗУБРЕЦЬ І. Поселення двошарове - ранньозалізного віку (І тис. до н.е.) та давньоруського часу 
(ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в центральній частині села, біля пошти, на мисі обмеженому з півночі та 
півдня балками. Зафіксовано співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури та 
ДП «ОАСУ «Подільська археологія» А Загороднім та Б. Строценем у 2014 р. Площа складає приблизно 
0,8-1,0 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт - у НА 
ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

61. МИКОЛАЇВКА ІV. Поселення Х - ХІІІ ст. Знаходиться на лівому березі Дністра, оберненому на 
схід, в уроч. На Іванкових. Територія колись належала до с. Миколаївка. Помітні сліди поселення з 
уламками кераміки давньоруського періоду. Обстежене в 1949 р. О. Ратичем. Документація зберігається 
в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
АП, 1982, с. 152; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1955, с. 163; 1957, с. 63; Janusz, І9І8, s. 124.  

62. МИКОЛАЇВКА V. Поселення двошарове: трипільської культури і ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1 
км на захід від села, на лівому березі Дністра, на терасі висотою 7-8 м, довжиною близько 30 м, 
оберненої на південний схід. Відкрили і обстежили учасники екологічної експедиції „Дністер” у 2000 р. 
АрхівТОКІОПІК; Артюх, 2003, с. 253. 

63. НОВОСІЛКА (кол. Новосілка Язловецька). Курганний могильник ХІ ст., розміщений біля 
колишнього панського двору. Один курган розкопаний. Знайдено: кістяк, що містився в дерев′яній 
скрині, збитій 8 залізними цвяхами; зуб тура, кусок обробленого каменю та уламки кераміки. Пам′ятку 
відкрив біля 1878 р. А. Шнайдер.  

АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 153; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 68.  
64. ПЕРЕВОЛОКА І. Поселення двошарове трипільської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в 

західних околицях села, на південно-східних схилах і вершині невисокого мису, при злитті лівого берега 
Стрипи і правого берега струмка, в уроч. Забрід. На поверхні поселення зібрана колекція фрагментів 
кераміки. Відкрито М. Ягодинською у 1988 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 

Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1989, с. 23.  
65. ПЕРЕВОЛОКА ІІ. Поселення двошарове: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 

південній околиці села, на східному мисі, утвореному правим берегом струмка (притока р. Стрипи) та 
лівим берегом його притоки, на південний схід від хут. Залісся та на захід від дороги до м. Бучача, в 
уроч. Бевзи. Площа 0,5 га. Зібрана кераміка ХІІ-ХІІІ ст. Відкрито співробітником обласної інспекції 
охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та Р. Миською 2004 р. Матеріали зберігаються у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 19. 

66. ПЕРЕВОЛОКА ІІІ. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
в південно-західній околиці села, тягнеться приблизно 700 м вздовж правого берега струмка (притока р. 
Стрипи), на території хут. Залісся (північно-східний схил). Площа 4 га. Зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. 
Відкрито співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та 
Р. Миською 2004 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 19. 

67. ПЕРЕВОЛОКА ІV. Поселення двошарове: латенського часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
південно-західних околицях села, навпроти хут. Залісся, тягнеться приблизно 1 км вздовж лівого 
(південно-західного) берега струмка, правої притоки р. Стрипа. Площа 6 га. Зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ 
ст. Відкрито співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та 
Р. Миською 2004 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 20. 

68. ПЕРЕВОЛОКА V. Поселення багатошарове: пшеворської, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться за 0,5 км на південний схід від села, на лівому (південному) березі струмка (права притока р. 
Стрипи), між дорогою і лісом. Площа 6 га. Зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито співробітником 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та Р. Миською 2004 р. Матеріали 
зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
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Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 20-21. 

69. ПЕРЕВОЛОКА VІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 1,5 км на північний схід 
від села, біля хут. Хомині, на мисі, оберненому на схід, утвореному правим берегом р. Стрипи та правим 
берегом її притоки. Площа 1 га. Зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито співробітником обласної 
інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та Р. Миською 2004 р. Матеріали зберігаються 
у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 21. 

70. ПЕРЕВОЛОКА VІІ.  Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
приблизно за 1-1,5 км на північний захід  від села, на правому березі струмка (права притока Стрипи) 
оберненому на північний захід, на захід від балки та лісу. Площа 1 га. Зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. 
Відкрито співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та 
Р. Миською 2004 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 22. 

71. ПЕРЕВОЛОКА VІІІ. Поселення двошарове: комарівсько-тшинецької культури та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на північному березі озера, оберненому на південь, біля птахофабрики, уроч. На Лузі. 
Поселення дуже пошкоджено при будівництві птахофабрики. Площа збереженої частини 0,2 га. На 
поверхні зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито співробітником обласної інспекції охорони памяток 
історії та культури М. Бігусом та Р. Миською 2004 р.Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 23-24. 

72. ПЕРЕВОЛОКА ІХ. Поселення Х, XII - XIII ст. Знаходиться приблизно за 1 км на південний 
захід від села, на лівому березі пересохлого струмка, що впадає в притоку р. Стрипа і оберненому на 
південний схід. На поверхні зібрана кераміка. Відкрито співробітником обласної інспекції охорони 
пам’яток історії та культури М. Бігусом та Р. Миською 2004 р. Матеріали зберігаються у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 24. 

73. ПИЛЯВА І. Поселення двошарове, черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в 
північних околицях села, на схилі лівого берега р. Вільховець оберненому на захід, в ур. Городи. Зібрана 
колекція кераміки. Відкрито М. Ягодинською у 1989 р. Матеріали зберігаються у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

74. ПИЛЯВА ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1-1,5 км на північ-північний захід від 
села, на невисокому правому березі р. Вільховець, напроти Пиляви 1. Схил обернений на схід – 
південний схід. Зібрана колекція кераміки. Відкрито М. Ягодинською у 1989 р. Матеріали зберігаються у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

75. ПОРОХОВА І. Багатошарове поселення: голіградської, черняхівської , лука райковецької 
культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 100 м на схід від східних околиць села, на 1-3 надзаплавних 
терасах правого берега струмка, що впадає в р. Барищ. Площа 300 х 250м. Відкрито співробітником 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури А. Будою у 2007 р. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ  та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 30. 

76. РУКОМИШ ІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 
км на південний захід від села, на 1-й надзаплавній терасі (оберненій на північний схід) та вершині, з 
лівої сторони автодороги Бучач – Озерна, біля витоків струмка, в північній частині мису, біля опори 
ЛЕП. На поверхні зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Розвідки М. Ягодинської, Л. Строцень у 2003 р. 
Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 2003, с. 5. 

77. РУКОМИШ ІІІ. Поселення багатошарове: ранньозалізного часу, черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться за 200 м на південь від околиць села, на мисоподібному підвищенні високого 
правого берега Стрипи оберненому на схід, з лівої сторони від автодороги Бучач-Рукомиш, недалеко від 
каплички над джерелом. На поверхні зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Розвідки М. Ягодинської, 
Л. Строцень у 2003 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 2003, с. 5. 
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78. РУКОМИШ ІV. Поселення багатошарове: трипільської культури, ранньозалізного часу та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться в південній околиці села, на мисі оберненому на захід, утвореному вигином лівого 
берега р. Стрипи, навпроти скельного монастиря, в уроч. Левада. Площа 10 га. На поверхні зібрана 
кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури 
М. Бігусом та Р. Миською 2004 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 24-25. 

79. РУКОМИШ V. Могильник ХІІ - ХІІІ ст. Розташований на території садиби Ковальчук Ганни 
Олексіївни (с. Рукомиш, вул. Центральна, 88), на високому правому березі (ІІ терасі) р. Стрипа. Західною 
межею його є струмок, права притока р. Стрипи, що тече заглибленим яром. З пд. – сх. боку майданчик 
закінчується урвищем (висота близько 3 м), в основі якого проходить дорога. Під час копання 
фундаменту для побудови літньої кухні у 1979 - 1980р. було виявлено парне поховання. Кістяки лежали 
головами на захід. Кістки жовтого кольору та трухляві. Супроводжуючого матеріалу не зафіксовано. 
Весною 2000 р. на городі, що розміщений за літньою кухнею, було викопано енколпіон. На ньому 
зображено розп’яття Ісуса Христа, а з другого боку – Богородиця з дитям. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 25; Ягодинська, 2008, с. 175-185. 

80. СНОВИДІВ ІІ. Поселення багатошарове: трипільської, тшинецько-комарівської культур, 
західно-подільської групи скіфського часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південній околиці села, на 
відстані 0,5 км, в урочищі Могилки, на мисі, утвореному лівим берегом Дністра та його допливом, на 
високому плато (80-100 м висоти), оберненому на південний захід. Площа 3 га. Відкрито співробітником 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури В. Ільчишиним у 2005 р. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 14. 

81. СТАРІ ПЕТЛЯКІВЦІ І. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться в північно-західних околицях села, на правому березі струмка, на схилі похилого мису 
оберненому на південний схід, поряд з костелом і шосе Бучач-Тернопіль. На поверхні зібрана кераміка 
ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито М. Ягодинською у 1988 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

82. СТАРІ ПЕТЛЯКІВЦІ ІІ. Поселення багатошарове: ранньозалізного часу, пшеворської, 
черняхівської культури та Х - ХІІІ ст. Знаходиться в північно-західних околицях села, на високому мисі 
оберненому на південний схід та утвореному правим берегом Стрипи та лівим берегом її притоки, 
приблизно за 400 м на південний схід від цвинтаря. Площа 5 га. На поверхні зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ 
ст. Відкрито співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та 
Р. Миською у 2004 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 23. 

83. СТАРІ ПЕТЛЯКІВЦІ ІІІ. Поселення багатошарове: ранньозалізного часу, черняхівської 
культури та Х - ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 1,5 км на захід від села, на лівому березі струмка 
оберненому на південь, правої притоки Стрипи. Тягнеться від краю лісу, що на протилежному боці 
потічка, приблизно 600 м вверх по течії. Площа 4 га. На поверхні зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито 
співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом та Р. Миською у 2004 
р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004, с. 23. 

84. СТІНКА І. Городище ХІІ – ХІІІ ст., знаходиться в урочищі Городище. Воно розміщене на віддалі 
2 км на південний схід від села, на одному з горбів. Із заходу, сходу і півночі городище омиває р. Бариш, 
а з півдня - малий потічок Жванець, що впадає до неї. Городище має трикутну форму й займає площу 
близько 4,5 га. На поверхні, а також у розвідкових шурфах, зібрано багато уламків давньоруської 
кераміки. В кінці 40-х років городище було обстежено О. Ратичем. Тут знайдено бронзовий енколпіон, а 
також частину скляного браслету. У 1975 р. городище обстежив І. П. Герета, у 1988 р. - М. Ягодинська. 
Документація зберігається в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК.  
АП, 1966, с. 325; АП, 1982, с. 153; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1955, с. 160-161; 1957, с. 70.  

85. СТІНКА ІІ. Скельний храм Х – ХІІІ ст. На лівому березі Дністра у вапняковій скелі штучно 
вирубаний грот, що використовувся, скоріш за все як церква. Споруда чітко орієнтована за сторонами 
світу з входом з задньої сторони. У вівтарній частині помітне зображення солярного знака у вигляді 
свастики. На стінах зображені хрести та тамгоподібні знаки. На південній стінці храму можна побачити 
стилізоване зображення стрибаючого звіра. Недалеко від входу в печеру при зачистці знайдені 
фрагменти кераміки Х - ХІІІ ст. У 2000 р. обстежено В. Артюхом, Л. Мацкевим, у 2005 р. – 
М. Ягодинською. 
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Артюх, 1995, с. 4; 2003, с. 252-253; Архів ТОКІОПІК. 

86. ТРИБУХІВЦІ ІІ. Поселення двошарове ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 5 
км на схід від села на 2 надзаплавній терасі північно-східного схилу мисоподібного пагорба, утвореного 
двома струмками. Площа 100 х 75 м. Відкрито співробітником обласної інспекції охорони пам’яток 
історії та культури В. Ільчишиним в 2006 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 25. 

87. ТРИБУХІВЦІ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 3,7 км на північний схід від східних 
околиць села, за 500 м на північ від залізничної колії, в уроч. Біля криниці. Площа 3,5 га. Виявлено в 2007 
р. М. Ягодинською. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 31. 
88. ТРИБУХІВЦІ V. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 5,5 км на північний схід від східних 
околиць села, за 500 м на північ від залізничної колії, в уроч. Коло Бориса. Площа 2,98 га. Виявлено в 
2007 р. М. Ягодинською. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 31. 

89. ТРИБУХІВЦІ VІ. Поселення давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване на 
відстані 500 м на південь від залізниці яка пересікає струмок, на І-ІІ надзаплавних терасах лівого берега 
струмка, що у північно-східних околицях села. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,5 га. 
Виявлено фрагменти гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 році співробітником обласної 
інспекції охорони пам’яток історії та культури В .Ільчишином. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 89. 

90. ТРИБУХІВЦІ VІІ. Поселення ранньозалізного віку, черняхівської культури та давньоруського 
часу ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване в південно-західних околицях села, біля хутора на при 
вершинній частині пагорба у верхів’ях балки. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,6 га. 
Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 році співробітниками 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Строценем, В. Ільчишиним та А. Чоканом. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ  та 
в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 89. 

 
Гусятинський район. 

91. ВАСИЛЬКІВЦІ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., розміщене за 500 м на південний захід від залізниці, 
по сусідству з полями с. Юрківці в урочищі Глибока Долина, на західному схилі. Тут знайдено скляні 
браслети, бронзове скроневе кільце, фрагменти бронзової прикраси. Г. Оссовський провів у 1889 р. 
розвідку (на 2 поселеннях), під час якої зібрав підйомний матеріал. Матеріали були передані в 
археологічний музей ПАН у Кракові. У 1988 р. обстежив пам’ятку Р. Грибович. 
АП, 1966, с. 322; АП, 1982, с. 153; Архів ТОКІОПІК; Ратич,  1957, с. 60; Janusz, І9І8, s. І49; Оssоwski, 
І891, s. 5-7.  

92. ВАСИЛЬКІВЦІ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., розміщене за 5 км на південь від південних 
околиць села, схили правого берега ставу. Площа 1,7 га. Відкрито співробітником обласної інспекції 
охорони пам’яток історії та культури О. Дерехом у 2007 р. Зібрана колекція фрагментів кераміки 
(вінчики, стінки). Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт 
у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК;Строцень, 2007, с. 31. 

93. ВАСИЛЬКІВЦІ V. Поселення двошарове: трипільської культури та Х – ХІІІ ст. Розміщене за 1,5 
км на південний захід від села, в урочищі Вербники. Схил обернений на південний захід. Площа 6 га. 
Г. Оссовський провів у 1889 р. розвідку. Матеріали були передані в археологічний музей ПАН у Кракові. 
АП, 1966, с. 322; АП, 1982, с. 153; Архів ТОКІОПІК;Ратич, 1957, с. 60; Janusz, І9І8, s. І49; Оssоwski, І891, 
s. 5-7.  

94. ВІКНО І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 0,5 км на південний захід від села, на правому 
(західному) березі ставка, утвореному на потічку, що тече через село. Площа 2 га. Відкрито 
співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури М. Бігусом у 2005 р. Зібрана 
колекція фрагментів кераміки (вінчики, стінки). Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 15. 
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95. ГОРОДНИЦЯ І. Поселення багатошарове: трипільської, голіградської культур та ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться на плато високої надзаплавної тераси лівого берега р. Гнила, оберененої на захід, вище 
північної частини вул. Курилівка, на орному полі. Площа 1,6 га. Відкрите 1988 р. І. Гавритухіним. На 
поверхні зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

96. ГОРОДНИЦЯ ІІ. Поселення  двошарове: черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться на 
правому березі р. Гнила, на східному схилі тераси в північній частині вул. Сеньківці, навпроти Городниці 
І. Відкрите 1988 р. І. Гавритухіним. На поверхні зібрана кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Матеріали зберігаються у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

97. ГОРОДНИЦЯ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться у верхній частині мису, оберненому на 
захід, на якому розташована Стара Городниця. Відкрите 1988 р. І. Гавритухіним. На поверхні зібрана 
кераміка ХІІ - ХІІІ ст. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

98. ГОРОДНИЦЯ V. Поселення Х - ХІ ст. Знаходитьсяв лісі, за 4,5 км на південний схід від села та 
за 1 км на південний схід від городища Богит, обмежене горбами та скелями (з південно-східної сторони 
селища – вихід скель), на похилому південно-західному схилі правого берега Збруча,  уроч. Скала. 
Відкрите М. Ягодинською в 1984 р. Тут зроблена геодезична зйомка, на поселенні є 80 западин від 
заглиблених будівель. Між западинами зафіксовано два невеликі кургани. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 98. 

99. ГОРОДНИЦЯ VІ. Грунтовий могильник Х - ХІ ст. Знаходиться на північному схилі городища, в 
лісі, оточене з 3 сторін земляним валом, з південної сторони  від могильника проходить ґрунтова дорога 
від с. Городниця до Збруча, уроч. Богит. Тут розвідковою траншеєю виявлено два ґрунтових 
трупоспалення. Поховання 1 знаходилось в ямі (70 х 80 см, глибина у материку 20 см). Дно і стінки ями 
викладені дрібним камінням і обпалені. В ямі знайдені дрібні кальциновані кісточки, фрагменти ліпної 
конічної миски, гончарних горщиків ХІ ст., кістки тварин. Поховання 2 знаходилось за 1 м від першого. 
Це овальна яма (2,0 х 1,6 м, заглиблена в материк на 30 см). Дно і нижня частина стінок ями викладені 
камінням. Заповнення ями складається з чорної землі з вугіллям, камінням, обпаленою глиною, 
кальцинованими кісточками та фрагментами черепа людини, кістками тварин та фрагментами кераміки. 
Відкрите і досліджене Прикарпатською археологічною ІА РАН (І. П. Русанова) в 1984 р. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 97. 

100. ГОРОДНИЦЯ VІІ. Курганна група з чотирьох курганів Х - ХІ ст. Знаходиться на північному 
схилі городища, в лісі, оточене з 3 сторін земляним валом. Один з них був частково зруйнований 
ґрунтовою дорогою від с. Городниця до Збруча. Дорога проходить з північної сторони від могильника, 
уроч. Богит (Бохут). Висота кургану 1,2 м, діаметр 5 м. Насип кургану складений з глини з домішками 
дрібного каміння та фрагментів кераміки Х - ХІ ст. під насипом в материку викопана прямокутна яма (2,1 
х 1,1 м, глибиною 20 см), орієнтована з заходу на схід. Яма заповнена чорною землею з вугіллям. Тут же 
знайдена велика плита з рожевого пірофлоліту. Слідів поховання не зафіксовано. Відкрите і досліджене 
Прикарпатською археологічною інституту археології РАН (І. П. Русанова) у 1984 р. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 97. 

101. ГОРОДНИЦЯ VІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться на південь від городища на горі 
Богит та на захід від поселення, біля південного підніжжя гори Богіт, в лісі, уроч. Школка. Відкрите у 
1984 р. М. Филипчуком, у 1988 р. пам’ятку оглянув Р. Грибович. Знайдено 3 западини від жител та 
розораний культурний шар, що тягнеться на відстань 200 м. На поверхні зібрана кераміка та срібна 
гривна новгородського типу. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 98. 

102. ГОРОДНИЦЯ ІХ. Поселення ХІ – ХІІ ст. Знаходиться за 1 км на північний схід від городища, 
по правому березі Збруча, за 4,5 км на північний схід від села, в лісі, між 2 пагорбів. Схил обернений на 
захід. Відкрите в 1984 р. М. Филипчуком, обстежив Р. Грибович у 1988 р. Тут зафіксовано 16 западин від 
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жител. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в 
НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 98. 

103. ГОРОДНИЦЯ Х. Курганний могильник ХІІ – ХІІІ ст. (2 кургани), знаходиться між правим 
берегом Збруча і польовою дорогою Личківці – Крутилів, приблизно за 4-5 км на схід.-північний схід від 
села, на схилі підкрутого мису правого берега Збруча. Відкритий у 1988 р. І. Гавритухіним, 
О. Гаврилюком. 2 кургани дослідив Малеев Ю. М. у 1988 р. Під час розкопок зібрана кераміка. 
Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Малеев, 1988, с. 4-5, рис. 5-9. 

104. ГОРОДНИЦЯ ХІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 1,5 км на південь від городища 
Говда, на похилому східному схилі надзаплавної тераси правого берега Збруча, за 80 м від стовпа, що 
розділяє 58 і 59 квартали лісу, біля ґрунтової дороги Крутилів-Личківці. Відкрите 1988 р. 
І. Гавритухіним. На поверхні зібрана кераміка. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

105. ГОРОДНИЦЯ ХІІ. Поселення ХІ, ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 200 м на південь-південний 
захід від повороту, що відходить від дороги Крутилів-Личківці, ур. Березняки, на похилому східному 
схилі надзаплавної тераси правого берега Збруча. Площа 240 кв.м. Відкрите 1988 р. І. Гавритухіним. 
Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

106. ГОРОДНИЦЯ ХІІІ. Поселення Х – ХІІ ст. Знаходитьсяв лісі, за 300 м на південь від 
городища, біля підніжжя гори, уроч. Богит (Бохут). Відкрите І. П. Русановою в 1984 р. Тут в центрі рівної 
площадки виділяється велика западина діаметром 10 м, глибиною 2 м (можливо, колодязь), навкруги якої 
концентрувалися западини звичайних розмірів від 14 жител. Територія поселення задернована. Поруч з 
поселенням на схилі яру зафіксовано культурний шар ХІІ - ХІІІ ст. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 98. 

107. ГОРОДНИЦЯ ХІV. Поселення Х – ХІ ст. Знаходиться на північ від городища, за земляним 
валом, на правому, оберненому на північний  схід, березі Збруча, за 4,0 км на північний схід від села, в 
лісі. Відкрите в 1984 р. І. П. Русановою. Тут зафіксовано 13 западин від жител, але поселення частково 
розорювалось і западини на частині поселення не збереглися. В шурфі відкрита напівземлянка з пічкою-
кам’янкою та керамікою Х - ХІ ст. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 98. 

108. ГОРОДНИЦЯ ХV. Двошарова пам’ятка: городище-сховище скіфського часу та городище-
святилище Х – ХІІ ст. Знаходиться за 4 км на північний схід від села, в лісі, уроч. Богит (Бохут), за 1,5 км 
від правого берега Збруча. Городище обстежене у 1851 р. Т. Жебравським у зв’язку із знайденим 
Збруцьким ідолом. Перевідкрито у 1984 р. М. О. Ягодинською. Городище досліджене археологічними 
розкопками І. П. Русанової та Б. О. Тимощука, за участю М. Ягодинської та М. Філіпчука у 1984 р. 
Досліджувались вали городища, капище, жертовник, два довгі наземні будинки, три западини від 
тимчасових заглиблених жител. За територією городища досліджено піч для випічки хліба, житло-
сторожку, один курган-кенотаф, три поховання з трупоспаленням, земляний вал. В трьох культових ямах 
капища виявлено чотири людські поховання, в інших – фрагменти кераміки, кістки, вугілля. У всіх 
досліджених об’єктах знайдено численні фрагменти кераміки Х - ХІІ ст., кістки великої рогатої худоби, 
уламок точила, глиняне пряслице, уламок скляного браслету, залізні ножі, кістяні знаряддя праці. Є 
припущення авторів розкопок щодо того, що тут стояв Збруцький ідол. Всі матеріали знаходяться в 
Тернопільському краєзнавчому музеї, документація – у НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 62; Русанова, Тимощук, 1993, с. 96-98; Janusz, І9І8, s. 133-135; Кігkог, 
І883, s. 53. 

109. ГОРОДНИЦЯ ХVІ. Мініатюрне поселення ХІ – ХІІ ст. Знаходиться за 300 м від попереднього 
поселення по правому березі Збруча, за 4,5 км на північний схід від села, в лісі. Відкрите в 1984 р. 
експедицією І. П. Русанової. Тут зафіксовано всього 4 западини від жител. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 98 
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110. ГРИМАЙЛІВ ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Південні околиці селища, між смт. Гримайлів і с. 
Буцики, по правій стороні від дороги Тернопіль-Гусятин, на північному схилі правого берега р. Гнила, на 
невисокій 1-й надзаплавній терасі. На поверхні зібрана кераміка ХІІ-ХІІІ ст. Відкрито М. Ягодинською у 
1988 р. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

111. ГРИМАЙЛІВ V. Двошарове поселення: культури Ноуа та Х, ХІ, ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в 
західних околицях селища, на південно-східних схилах мису, утвореного лівого берегом ставу. Площа 
2,0 га. Відкрито у 2007 р. В.Ільчишиним. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 32. 

112. ЖАБИНЦІ І. Багатошарове поселення: доби раннього заліза, черняхівської, слов’янської 
культур та Х, ХІ, ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в північно-східних околицях села, на високому мисі лівого 
берега р. Нічлави, що впадає в став і лівому березі струмка (притока Нічлави), з лівої сторони від 
автодороги Коцюбинці – Жабинці, на мисі, що обернений на захід, на північ від вул. Гаврилівка, в уроч. 
На Горбах. На поверхні культурного шару зібрано велику колекцію кераміки та крем’яних артефактів. 
Площа 1,1 га. Відкрито у 1991 р. М. Ягодинською, О. Ситником, М. Левчуком. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК, 1991. 

113. ЖАБИНЦІ ІІ. Багатошарове поселення: доби раннього заліза, черняхівської культури та  ХІІ-
ХІІІ ст. Знаходиться в північно-східних околицях села, на південно-східних схилах 1-ї надзаплавної 
терасі лівого берега ставу. Площа 1,1 га. Відкрито О. Дерехом у 2006 р. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 62. 

114. ЖАБИНЦІ. Поселення ХІІ-ХІІІ ст., розміщене на березі ставка. На поверхні виявлено уламки 
кераміки, скляні, бронзові та залізні вироби. Досліджував поселення А. Кіркор в 1877 р. Матеріали були 
передані в Археологічний музей ПАН у Кракові.  
АП, 1966, с. 323; АП, 1982, с. 153; Архів ТОКІОПІК; Ратич,  1957,  с. 63; Janusz, І9І8, s. 150; Кіrkor, 1878, 
s. І5.  

115. ЗЕЛЕНЕ І. Багатошарове поселення: трипільської культури, доби раннього заліза, 
черняхівської культури та ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться за 0,5 км на захід від села, на двох мисах правого 
берега ставу. Площа 2,25 га. Відкрито співробітником обласної інспекції охорони пам’яток та культури 
М. Бігусом у 2005 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК, 2005. 

116. ЗЕЛЕНЕ ІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться за 0,1 
км на захід від села, на підтрикутному мисі, утвореному двома струмками, північно-східний берег ставу. 
Площа 2 га. М. Бігусом у 2005 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 

Архів ТОКІОПІК, 2005. 
117. КАЛАГАРІВКА ІІ. Багатошарове поселення: бронзового часу, черняхівської культури та ХІІ – 

ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних околицях села, на на південно-східному схилі правого берега 
Збруча, ур. Кар’єр. Площа складає 2 га. Відкрито у 1985 р. С. Пивоваровим. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК, 1985. 

118. КАЛАГАРІВКА ІІІ. Поселення епохи бронзи – ранньозалізного часу (І тис. до н.е.) і 
давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст., с. Калагарівка Гусятинського району. Поселення знаходиться за 
400 м на схід від східних околиць села на правому пологому березі р. Збруч. Площа близько 0,50 га. 
Інтенсивність культурного шару - від 0,30 до 0,50 м. Пам'ятка виявлена у 2011 році А. Р. Чоканом, 
О. М. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у 
НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Загородній, 2011, с. 6-7. 

119. КОТІВКА І. Багатошарове поселення: черняхівської, райковецької культури та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на південно-західному схилі лівого берега ставка з правої сторони від автодороги 
Копичинці-Чортків. Площа 0,8 га. Відкрито у 2006 р. О. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 62-63. 
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120. КОЦЮБИНЦІ І. Двошарове поселення: доби раннього заліза та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
межах села, на правому березі ставу. Відкрито А. Чоканом та А. Загороднім у 2009 р. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК, 2009. 

121. КОЦЮБИНЦІ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північних околицях села, на 
східному березі ставу. Відкрито А. Чоканом та А. Загороднім у 2009 р. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», звіт у НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК, 2009. 

122. КРУТИЛІВ І. Городище Х, ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на південний захід від села, 
на високому крутому мисі, утвореному  правим берегом Збруча і глибоким яром „Сліпий яр” по якому 
тече струмок, в лісі, уроч. Звенигород. Вперше обстежено А. Кіркором у 1880 р. Досліджувалось у 1985 – 
1989 рр. Русановою І. П., Тимощуком Б. О., Ягодинською М. О., Гавритухіним І. О., у 1998-2000 рр. – 
М. Ягодинською. Досліджено в сакральній частині городища три капища, локалізовано четверте капище, 
5 довгих будинків-контин, 18 жертовних споруд, 1 жертовний колодязь, досліджено оборонну систему 
городища, вивчено споруди другої частини городища – 5 довгих будинків, заглиблене житло, 5 
культових споруд, 1 жертовний колодязь. Під час досліджень споруд виявлено велику кількість 
фрагментів кераміки, переважно ХІІ - ХІІІ ст., знайдено прикраси – дротяні та багатонамистинні скроневі 
кільця, мідні заготовки до колтів, бляшки, матриці до бляшок та намистин, персні, натільні хрестики, 
іконки, енколпіони, металеві браслети (пластинчасті, кручені з мідного сплаву та срібла) та скляні, 
металеві, пастові, бурштинові намистини, срібну гривну київського типу, металеві предмети 
спорядження вершника, зброю – шпори, стремена, половину меча, наконечники стріл, дротиків, 
предмети побуту – залізні трубчасті замки, ключі, сокири, лемеші, ножі, серпи, коси-горбуші, кістяні 
ґудзики та веретено, 2 мідні монети-скіфати І половини ХІІІ ст., срібну монету часів імператора Коммода 
тощо. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в 
НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Малеев, 1988, с. 1-3, рис. 1-3; Ратич, 1957, с. 65; Русанова, Тимощук, 1987, с. 2-45; 
1988, с. 2-13; 1993, с. 100-104; Тимощук, Русанова, 1988, с. 78-91; Ягодинська, 1999, с. 1-8; Janusz В., І9І8, 
s. 200; Кіrkor, 1883, s. 53.  

123. КРУТИЛІВ ІІ. Поселення Х, ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за  2 км на південний захід від села, 
на першій надзаплавній терасі оберненій на північний схід по правому березі струмка, що впадає в Збруч, 
в лісі, уроч. Бабина Долина. Площа 3,6 га. Відкрито у 1985 р. та досліджувалось М. Ягодинською з 1985 
по 2000 рр. Досліджено всього 50 споруд (житла, майстерні- Х - ХІ ст.; капище, культові споруди – ХІІ - 
ХІІІ ст., господарські ями, колодязі) на основній частині поселення, одну садибу ремісника ХІ ст., куди 
входило житло, майстерня та житло, яке після руйнації було перетворено на майстерню, сім 
господарських споруд, дві ями, фрагменти валу в східній частині поселення. Виявлено два періоди 
функціонування поселення: у Х - ХІ ст. поселення існувало як ремісничий центр, про що свідчать 6 
жител, 5 залізоробних майстерень, 1 гончарний горн, 1 реміснича садиба; у ХІІ - ХІІІ ст. На поселенні 
існував культовий центр, про що свідчать 1 капище, 4 культові споруди і 2 жертовні колодязі. Житла Х - 
ХІ ст. були напівземлянками з печами-кам’янками, стовпової конструкції. Майстерні цього часу мали 
кам’яні робочі площадки, глиняні материкові лежаки. Тут знайдено кераміку Х - ХІ ст., кістяні гребені, 
залізні ножниці, кліщи, глиняні пряслиця, кістяні проколки. Під час досліджень культових споруд ХІІ - 
ХІІІ ст. знайдено людські кістяки, кістяки великої рогатої худоби, відповідну кераміку, прикраси, зброю, 
побутові предмети, знаряддя праці. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 2007, с. 179; Тимощук, Русанова, 1988, с. 78-91; Ягодинская, 1986, 
с. 1-9, рис. 1-9; 1987, с. 8-12; 1988, с. 1-17; 1989, с. 1-12; 1990, с. 2-11; 1992, с. 1-5; 1998, с. 1-11, рис. 1-35, 
53-75; 1999, с. 8-10; 2002, с. 3-10.  

124. КРУТИЛІВ ІІІ. Поселення ХІ, ХІІ ст., уроч. Замчище, з північної сторони примикає до 
городища. Площа 3,96 га. Знаходиться на високому плато, тут зафіксовано вали висоцької культури та 
давньоруського періоду, а також 172 западини від давньоруських споруд. Чотири з них були розкопані і 
виявлено у 2 житла Х - ХІ ст. з печами кам’янками та стовповою конструкцією стін і ще в 2-х 
господарські будівлі кінця ХІ - першої половини ХІІ ст. На північ від валів Висоцької культури 
зафіксовано 35 западин, що розташовані навкруги великої площі (490 х 120 м), розчищеної від великих 
каменів, ймовірно, тут знаходилася рілля. М.Ягодинською тут розкопано цілу садибу (площа 460 м2) ХІ 
ст., в склад якої входили два житла з печами-кам’янками стовпової конструкції, одно з яких загинуло від 
пожежі і датується першою половиною ХІ ст., друге датується другою половиною ХІ - початком ХІІ ст. 
На території садиби знаходилися три господарські будівлі та незабудований двір. Від поселення садиба 
відгороджувалася парканом. У давньоруський час поселення почали огороджувати валом, що був 
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насипаний лише окремими відрізками. Знайдено кераміку ХІ - ХІІ ст., побутові знаряддя праці: залізні 
ножі, серпи, прясла. Досліджувалось І. Русановою, Б. Тимощуком, М. Ягодинською у 1985, 1988, 1992 
роках. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в 
НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 104; Тимощук, Русанова, 1987, с. 37-42, с.120-122, рис. 
70-74; 1988, с. 78-91. 

125. КРУТИЛІВ IV.  Багатошарове поселення: трипільської культури, ранньозалізного часу, 
райковецької культури та Х, ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 0,5 км на південь від села (городи), на схід 
від городища Звенигород, на першій надзаплавній терасі правого берега Збруча в уроч. Стадна І, на схилі 
оберненому на південь – південний схід. Приблизно посередині поселення проходить ґрунтова дорога 
Крутилів - Личківці. Площа 23,44 га. Відкрито у 1985 р. І. Русановою і Б. Тимощуком. Частина поселення 
вкрита лісом і там збереглися западини жител. На орній поверхні культурного шару поселення зібрано 
численну колекцію кераміки вищезазначених культур. Автором проводились шурфування, в результаті 
чого виявлені залишки залізоробної діяльності у вигляді шлаків, фрагменти кераміки та скроневе кільце з 
мідного сплаву. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 104; Тимощук, Русанова, 1988, с. 91. 

126. КРУТИЛІВ V. Мініатюрне поселення ХІ - ХІІ ст. Знаходиться  на північний схід від городища, 
на південний захід від Стадна І, по правому березі Збруча, на крутому південно-східному схилі гори, 
уроч. Стадна 2. Тут зафіксовано шість западин, дві з них були розкопані (130 м2). Досліджено три 
споруди ХІ і ХІІ - ХІІІ ст. В одній з них був досліджений горн, споруджений з каменів. Площа 0,28 га. 
Відкрито у 1987 р. І. Русановою. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук. 1993, с. 104. 

127. КРУТИЛІВ VI.  Поселення Х ст. Знаходиться за 3 км на південний захід від села, по правому 
березі струмка, що впадає в Збруч, в лісі, на першій надзаплавній терасі, оберненій на схід, високого 
корінного правого берега р. Збруч, за 500 м від поселення Бабина долина, поруч з польовою дорогою 
Крутилів – Личківці, в уроч. Біля двох джерел. Площа 3,00 га. Відкрито у 1987 р. О. Гаврилюком. 
Досліджувалось у 1987, 1989 рр. М. Ягодинською. Досліджено заглиблену господарську будівлю, 
прямокутної форми з заповненням чорною землею з керамікою першої половини Х ст., кістками великої 
рогатої худоби, мідним напівоборотним скроневим кільцем та залізним ніжем. Другою спорудою 
виявилась напівземлянка з пічкою-кам’янкою, складеною з великих брил вапняку. Розміри 2,2 х 2,0 м. В 
житлі знайдено нечисленну кераміку середини – ІІ половини Х ст. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук. 1993, с. 104; Ягодинська, 1987, с. 12-13. 

128. КРУТИЛІВ VII.  Поселення ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на захід від городища, по високому 
борту Сліпого яру, оберненому на захід, на лівому березі струмка, що впадає у Збруч. Поселення 
прилягає до городища з північного заходу, уроч. Хаща. Площа 2,4 га. Відкрито І. П. Русановою у 1987 р. 
Територія поселення вкрита лісом, що зберегло 38 западин жител, які тягнуться вздовж високого лівого 
борту Сліпого яру культурний шар насичений фрагментами кераміки ХІ, ХІІ ст. У 2000 р. шурфувалося 
М.Ягодинською, виявлено культурний шар ХІ – ХІІІ ст. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Тимощук, Русанова, 1988, с. 90; Русанова, Тимощук, 2007, с. 194.  

129. КРУТИЛІВ ІХ. Поселення Х – ХІ ст. Знаходиться на північний схід від села, на високому 
правому березі Збруча, оберненому на схід, навпроти санаторію „Товтри”, що в Хмельницькій області, в 
уроч. Біля Санаторію. Відкрито Б. Тимощуком, І.Русановою у 1988 р. Територія поселення вкрита лісом. 
Тут зафіксовані западини від жител. М.Ягодинською та І.Гавритухіним зроблений інструментальний 
план поселення. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 63. 

130. КРУТИЛІВ Х. Печерна пам’ятка – „Печера Пустельника”. Знаходиться на північний захід від 
городища-святилища, в уроч. Пуща. Печера складається з двох приміщень, вирубаних у материковій 
скалі. Перше приміщення являє собою невелику каплицю з арочним склепінням. Друге приміщення – 
житлове. Тут є вирубана в скалі лежанка. Обидва приміщення з’єднуються між собою вузьким 
прямокутним проходом. Джерелом світла в житловому приміщенні є прорубано в скалі невеличке 
віконце.    
Архів ТОКІОПІК; Рідуш, 1998, с. 189-191; Русанова, Тимощук, 1993, с. 63; Кіrkor, 1883, s. 54. 
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131. ЛИЧКІВЦІ IV . Поселення двошарове: ранньозалізного часу і ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться на 
першій надзаплавній терасі правого берега р. Гнила, оберненому на південний схід, в південно-західних 
околицях села (городи), за 0,5 км вгору по течії від місця злиття річок Тайни і Гнилої. Площа 1,5 га. На 
поверхні поселення зібрано фрагменти кераміки ранньозалізного часу і давньоруської культури ХІІ – ХІІІ 
ст. Відкрито у 1988 р. І. Гавритухіним. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

132. ПІЗНАНКА І. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в південних-південно-східних околицях 
села, на низькому березі р. Гнилої, оберненому на південь, біля мосту через річку (городи). Відкрито 
М. Ягодинською у 1989 р., зібрана колекція фрагментів (вінчики, стінки) кераміки. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

133. ПОСТОЛІВКА І. Городище-святилище ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 5-6 км на схід від 
села, в лісі, на правому березі Збруча, на схилі крутого мису, в уроч. Говда. Городище складється з 
овального валу та рову, що захищало городище з напільної сторони. Розміри площадки городища 40 х 20 
м, перепад височин 20 м. Загальна площа городища 0,08 га. Досліджено площу 108 м2. На валу 
зафіксовано чотири будівельних періоди, причому кожен будівельний період відділявся від попереднього 
кам’яною вимосткою. В південній частині вал перерізан колодязем, що в плані має круглу форму 
(діаметр 3,4 м). Він був розкопаний на глибину 3,6 м. Колодязь зверху мав похилі стінки та 
конусоподібну форму, а з глибині 60 см стінки стали вертикальними, обкладені по периметру камінням 
та закріплені колодами. В колодязі знайдена численна кераміка ХІ ст. та кістки тварин. У верхньому шарі 
знайдено кераміку ХІІ - ХІІІ ст., уламок скляного браслету, кілька наконечників стріл, кресало, прясло з 
пірофіліту, кістки тварин. Відкрито Б. Тимощуком у 1988 р. Розкопки проводились Прикарпатською 
археологічною експедицією під керівництво І. Русанової У 1988–1989 рр. безпосередньо роботами на 
городищі керував І. Гавритухін. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, Тимощук, 1993, с. 99. 

134. ПОСТОЛІВКА ІІ. Поселення Х, ХІ ст. Знаходиться за 5-6 км на схід від села, в лісі, на мисі 
між правим берегом  Збруча (оберниний на південний захід) і правим бортом яру, західніше городища, 
уроч. Говда. Відкрито у 1988 р. І. Гавритухіним, О. Гаврилюком. Площа 4,50 га. У 1988 р. розкопано 
одне житло Х - ХІ ст. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

135. ПОСТОЛІВКА ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться напроти Постолівка ІІ, в лісі по 
лівому борту яру, оберненому на північний схід, на правому березі Збруча, на південний схід від 
городища. Відкрито М. Ягодинською у 1998 р. Зібрана колекція кераміки (вінчики, стінки) ХІІ – ХІІІ ст. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

136. ПОСТОЛІВКА V. Поселення ХІІ – ХІІІ ст., знаходиться за 2 км на захід від села, на північно-
східному схилі правого берега ставу. Площа 0,5 га. Відкрито у 2007 р. співробітником обласної інспекції 
охорони пам’яток історії та культури В. Ільчишиним. Зібрана колекція кераміки (вінчики, стінки) ХІІ – 
ХІІІ ст. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

137. РАШТІВЦІ І. Багатошарове поселення: західно-подільської групи скіфського часу, 
черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться у північній околиці села, на лівому березі ставка, за 
150 м перед дамбою, на І-ІІ надзаплавній терасах мисоподібного видовженого пагорбу, на північно-
західному схилі, що з заходу і з сходу обмежені невеликими балками. Площа 1,5 га. Відкрито 
співробітником обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури В. Ільчишиним у 2005 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідникау «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 15.  

138. СИДОРІВ ІІ поселення ранньозалізного часу (I тис. до н.е), черняхівської культури (ІІ-V ст. 
н.е.) і давньоруської культури (ХІІ - ХІІІ ст.). Знаходиться за 2 км на захід від південно-західних околиць 
села та за 1.5 км на південний захід від господарських дворів і автошляху „Суходіл-Сидорів”. Поселення 
займає обидва береги ставу утвореного на струмку Кривенький, який є правою притокою р. Збруч. 
Культурний шар на поселенні поширюється на площі близько 0,8 га. Інтенсивність культурного шару на 
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пам'ятці складає від 0,20 до 0,40 м. Пам'ятка виявлена у 2011 році О. М. Дерехом. Матеріали знаходяться 
у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Загородній, 2011, с. 5 

139. СИДОРІВ ІІІ. Поселення двошарове: епохи бронзи – ранньозалізногой віку (ІІ-І тис. до н.е.) та 
давньоруського часу (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в північній частині села на мисі із південною 
експозицією. Культурний шар на поселенні поширюється на площі близько 5 га. Пам'ятка виявлена 
О. Дерехом у 2013 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» та 
в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

140. ТРЕБУХІВЦІ ІІІ. Поселення давньоруське ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться  за 300 м на південь від 
с. Требухівці, по лівому березі р. Тайни, на похилому підвищенні (оберненому на південний схід), що 300 
м нижче повороту ріки з півночі на схід. Площа 1,5 га. Відкрито у 1988 р. І. Гавритухіним. На поселенні 
зібрано колекцію кераміки давньоруської культури (ХІІ - ХІІІ ст.). Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

141. ТРЕБУХІВЦІ IV.  Поселення багатошарове: голіградської культури, скіфського часу та Х – ХІ, 
ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на південний схід від села, нижче по течії, на лівому березі р. Тайни, де 
крута тераса переходить в похилий мис (на південь від лісу). Мис обернений на південний захід. Площа 
16 га. Відкрито у 1988 р. І. Гавритухіним. На поверхні поселення зібрано колекцію кераміки 
голіградської культури, скіфського часу та давньоруської культури (ХІІ - ХІІІ ст.). Матеріали знаходяться 
у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

142. ТРЕБУХІВЦІ V. Поселення багатошарове: ранньозалізного шару, культури Поянешти-
Лукашівка та Х, ХІ, ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1,3 км на південний схід від села, на правому березі 
Збруча, за 0,5 км вище по течії від місця впадіння р. Гнила в Збруч, напроти південної околиці с. 
Голєніщево (Хмельницька обл.), на терасі оберненій на південний схід. Відкрито у 1988 р. 
І. Гавритухіним. На поверхні поселення зібрано колекцію кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

143. УВИСЛА І. Могильник-І, розміщений у полі. Випадково виявлено підплитове поховання з 
кістяком західної орієнтації. Розмір плити 2,5 х 0,5 м. Кістяк лежав на спині. Руки були під тазом. На 
пальцях обидвох рук були бронзові перстені з спірально зкрученого дроту. Поховання виявлене під час 
оранки. Досліджене Г. Оссовським. 
АП, 1966, с. 326; АП, 1982, с. 154; Ратич, 1957, с. 72; Janusz, І9І8, s. 146; Архів ТОКІОПІК; Оssоwski, 
І891, s. 40-44.  

144. УВИСЛА. Могильник-2, розміщений на лівому березі р.Тайна. Могильник ґрунтовий з 
трупопокладеннями. Розкопано 7 поховань, в яких лежали на спині кістяки орієнтовані головами на 
південний захід. Руки були витягнуті вздовж тіла. Поховання були безінвентарними. Відкрив його і 
провів розкопки Г. Оссовський.  
АП, 1982, с. 154; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 72; Janusz, І9І8, s. І46-І47; Оssоwski, 1891, s. 43.  

145. УВИСЛА. Могильник-3, розміщений на правому березі р. Тайна, за 150 м від центру, в полі 
біля ставка (з північної сторони), на полях. Могильник ґрунтовий з трупопокладеннями. Відкритий 
Г. Оссовським в 1889 р. У 1976 р. обстежив С. Ситник. 
АП, 1966, с. 325; АП, 1982, с. 154; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 72; Janusz, І9І8, s. 146-147; Оssоwski, 
1891, s. 43.  

146. ФЕДОРІВКА І (кол. Тудорів). Багатошарова пам’ятка: поселення трипільської, голіградської 
культур та городище ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на високому мисі, що носить назву Городище, оточеному з 
південного, західного та північного боків глибокими ярами, по дну яких протікають потічки, що 
зливаються біля стрілки основи мису та через 50 м впадають в Серет. Біля основи мису, з напільної 
сторони, зберігся один вал, а декілька – біля західного його кінця. Східний вал, описуючи дугу вздовж 
основи мису, тягнеться на 400 м. Висота валу біля 1 м, ширина 16 м. На віддалі 240 м від нього ідуть 
західні вали. Ширина трьох перших із них – 20 м, довжина 90-96 м. Інші три покриті чагарниками й 
частково зруйновані окопами двох останніх воєн. Вали відокремлені один від одного ровами 3-4 м 
завширшки. На валі було закладено розкоп довжиною 16 м і шириною 2 м, який встановив, що первісна 
ширина валу 13 м, а теперішня максимальна висота від шару суглинків – 1,4 м. Пам′ятка багатошарова. 
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Площа 11 га. Городище виявлене розвідкою В. П. Савича. У 1956 р. тут провела невеликі розкопки 
Тернопільська археологічна експедиція Львівського історичного музею (керівник І. К. Свєшніков). У 
2006 р. обстежено Б. Строценем та М. Ягодинською. Керамічні матеріали з розвідок знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля». Документація передана в НА ІА НАНУ. 
АП, 1982, с. 155; Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 17-18; Ратич, 1957, с. 31; Свєшніков, 
1959, с. І7, І8.  

147. ТУДОРІВ (кол. ФЕДОРІВКА). Селище розміщено на плато зі східного боку від городища, та 
очевидно є його передграддям. Тут зібрано фрагменти кераміки трипільської, райковецької культур та 
ХІІ – ХІІІ ст. Документація зберігається в НА ІА НАНУ.  
АП, 1982, с. 155; Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с.18; Ратич, 1957, с. 31; Свєшніков, 
1959, с. 17 –18. 

148. ХОРОСТКІВ І. Багатошарове поселення: доби раннього заліза, черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на захід від західних околиць с. Карашинці, на південно-західних схилах 
лівого берега безіменного струмка. Площа 4,2 га. Відкрито у 2007 р. співробітниками обласної інспекції 
охорони пам’яток історії та культури та ДП «ОАСУ «Подільська археологія» О. Дерехом, В. Струганцем, 
І. Саківським, В. Бірчаком. На поверхні поселення зібрано колекцію кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 35. 

149. ЧАБАРІВКА І. Багатошарове поселення: доби раннього заліза, черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться в східних околицях села, на 1-2 надзаплавних терасах лівого берега безіменного 
струмка, біля автодороги Гусятин-Копичинці. Площа 0,4 га. Відкрито у 2006 р. М. Ягодинською. На 
поверхні поселення зібрано колекцію кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля» наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 64. 

150. ЧАБАРІВКА ІV. Поселення давньоруського часу ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних 
околицях села на правому березі ставу. Відкрито у 2012 р. співробітниками ДП «ОАСУ «Подільська 
археологія» А. Загороднім та В. Моздіром. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

151. ЯБЛУНІВ. Городище двошарове: ХІІ - ХІІІ ст. та ХІV-ХVІІ ст. (майже знищене під час 
будівництва стадіону) в північно-східних околицях села, в районі сучасного сільського стадіону. 
Відкрите у 1952 р. І. К. Свешніковим. Обстежено у 1988 р. Р. Грибовичем.  
Архів ТОКІОПІК; Грибович, 1988, с. 2. 

 
Заліщицький район 

152. БЕДРИКІВЦІ ІІІ. Багатошарове поселення: голіградської культури, західно-подільської групи 
скіфського часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  на схилі правого берега р. Тупа в північно-західних 
околицях села, між двома ярами, утвореними струмками, що впадають в р. Тупа, уроч. Лучка На горбі, на 
мисі, оберненому на південний схід. Відкрите 1982 р. В. Добрянським, у 1985 р. досліджувалося 
експедицією під керівництвом Ю. М. Малєєва, у 1990 р. обстежене В. Олійником. Матеріали знаходяться 
у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Малєєв, Бондарчук, 1986, с. 11, 38, табл. 16, 1-4, 39, табл. 17, 2,3; Олійник, 1993, с. 25-
26. 

153. БЕДРИКІВЦІ ІV. Могильник грунтовий підплитовий ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північно-
західних околицях села, між двома ярами, утвореними потічками, що впадають в р. Тупа, уроч. Лучка На 
Горбі. біля початку польової дороги на гору на поле «Лучка на Горбі». В обриві стихійного глиняного 
кар’єру Ю. М. Малєєвим у 1984 р. було досліджено одне поховання. Воно виявилось підплитовим, плита 
з сірого пісковика була розбита під час видобутку глини, під плитою знайдено скелет людини в 
порушеному стані. Від скелету збереглися кістки черепа, хребці, ребра. Біля поховання знайдено 
фрагмент гончарного горщика з лінійним орнаментом, фрагмент браслета з чорної склопасти, браслет 
трикутний у перерізі, орнаментований чотирма поздовжніми врізаними лініями, бронзовий дзвіночок без 
калатальця. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – 
в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Малєєв, 1984, с. 28, 66, рис. 47, 48, с. 67, рис. 49, 1-3. 

154. БЕДРИКІВЦІ V. Могильник ХІІ – ХІІІ ст., розміщений у полі, в cхідній околиці села, уроч. 
Корчунок. На могильнику знаходяться грунтові, рядові та підплитові поховання. У 8 розкопаних у І899 р. 
підплитових похованнях знайдено срібні та бронзовий перстні, фрагмент скляного браслета, емалеву 
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бронзову підвіску. Серед досліджених пізніше рядових поховань були підплитові. У цих похованнях 
знайдено уламки давньоруського посуду та срібні скроневі кільця. Площа 1,7 га. Відкрив могильник у 
1899 р. Й. Шомбаті, який провів перші розкопки. Згодом тут розкопував В. Деметрикевич.  
АП, 1982, с. 155; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 59; Janusz, І9І8, s. 256; Przybyslawski, 1900, s. 60-64.  

155. БЕДРИКІВЦІ VІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1,7 км на південний захід  від села, 
на північному схилі яру Обіжева, уроч. Могилки. Відкрите у 1983 р. В. Добрянським. Обстежене в 1990 
р. В. Олійником. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1993, с. 25-26. 

156. БЛИЩАНКА ІІ. Багатошарове поселення: культура лінійно-стрічкової кераміки, трипільської, 
голіградської, липицької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на мисі оберненому на 
південь – південний схід, утвореному лівим берегом струмка Ярмівка і правим берегом його лівої 
притоки - струмка Гнила, за 0,5 км на південний схід від села, в південній частині урочища, над яром, 
поряд з кар’єром, в уроч. Горби (Ярмівка або Над Гнилою). Площа 2 - 3 га. Відкрите О. С. Туром у 1965 
р. Досліджували: І. К. Свєшніков, А. І. Кос (розвідки) у 1967 р., у 1990 р. обстежувалося 
Середньодністровською експедицією ІСН АНУ спільно з Інститутом археології НАНУ. Матеріали 
знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
АП, 1981, с. 222. Архів ТОКІОПІК; 

157. БЛИЩАНКА ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  на орних полях урочищ “Горби” і “Над 
Гнилою”, обернених на південний схід. Відкрито протягом 1963-1966 рр. В. Олійником. Тут знайдено 
фрагменти горщиків, скляних кручених браслетів темного і жовтого кольорів, скляні намистини, мідний 
пластинчастий браслет, орнаментований ромбоподібним орнаментом з хвилястою лінією в центрі, 
фрагмент колта круглої форми, прикрашеного відтиснутими в металі прямокутниками, а по периметру — 
кульками, уламок кістяного гребеня, пряслице з мергелю, залізні леміш і чересло від плуга, сокиру, серп, 
ніж і трубчастий замок. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 31. 

158. ВОРВУЛИНЦІ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито у 1971 р. в урочищі “Жерманівка” на 
селянських городах. Зібрано численні фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 31. 

159. ГОЛІГРАДИ І. Багатошарова пам’ятка: стоянка пізнього палеоліту, поселення трипільської, 
голіградської, черняхівської культур та городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на високому лівому березі 
Серету, за 1,5 км на північний схід від села, в районі великого яру, уроч. Вигошів. Вали знівельовані. 
Площа 16 га. Виявлені уламки посуду. Виявив в 1920-і роки Ю. Полянський. 1976 р. – обстежив 
О. Ситник. 
АП, 1966, с. 322; АП, 1982, с. 158; Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с.19; Полянський, 
1928, с. 14; Ратич, І957, с. 62.  

160. ГОРОДОК І. Могильник Х - ХІІІ ст. Розміщений в східній частині урочища Печенія, за 50 м 
від північно-західних околиць села, лівий берег Дністра. Могильник підплитовий. Площа 0,8 га. 
Розкопано 13 поховань. Перше поховання, розкопане у 1878 р., було орієнтоване головою на захід, його 
глибина 1 м. В заповненні ями виявлено уламки посуду й мале кам′яне ядро (відбійник ?). У другому, 
розкопаному в 1883 р., також були уламки посуду. Його глибина 0,73 м, орієнтація східна. Всі 11 
поховань, що були розкопані в 1890 р., були орієнтовані на північний схід. Покійники лежали під плитою 
на спині. Поховання безінвентарні за винятком одного, що мав фрагмент шитої золотом чорної тканини. 
У 1878 та в 1883 р. розкопки вів А. Кіркор, а в 1890 р. – Г. Оссовський. Обстежений у 1976 р. 
О. Ситником. Матеріали були передані в Археологічній музей ПАН у Кракові. 
Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 62; Janusz, І9І8, s. 261-262; Кігkог, 1879, s. 21; 1884, s. 5І; Оssоwski, 
1891, s. 39-41.  

161. ГОРОДОК ІІ. Могильник ХІІ - ХІІІ ст. Розміщений на полі в урочищі На вигоні, в східних 
околицях села, на лівому березі Дністра. Площа 7,2 га. Могильник з підплитовими похованнями. Біля 
одного кістяка лежала дерев′яна прикраса з металевими кульками та бронзове скроневе кільце. Відкрив і 
розкопав кілька поховань Г. Оссовський у 1890 р. Матеріали були передані в Археологічний музей ПАН 
у Кракові. На даний час територія могильника забудована, є присадибні ділянки.  
Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 62; Janusz, І9І8, s. 262-263; Оssоwski, 1891, с. 42. 

162. ДЗВИНЯЧ. Могильник ХІІ – ХІІІ ст.  Розміщений в полі. Тут виявлено підплитові поховання, 
в одному з яких знайдено емалеву підвіску у формі колта із зображенням на ньому птиці з піднятим 
хвостом.  
АП, 1982, с. 155; Ратич, 1957, с. 63; Janusz, І9І8, s. 261. 
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163. ДЗВИНЯЧ І. Багатошарове поселення: трипільської, голіградської, черняхівської культур та 
ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться по лівому (оберненому на північ) березі струмка, на городі Мирослава 
Пастиркевича. Відкрито В. І. Олійником у 1998 р. Зібрана колекція кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. Інформація 
В. Олійника. 
Архів ТОКІОПІК. 

164. ДОБРОВЛЯНИ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на орному полі урочища Обіжева, на 
лівому високому березі Дністра, оберненому на південний схід. Відкрито у 1991 р. В. Олійником. Зібрано 
фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 31-33. 

165. ДУНІВ І. Поселення  ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на присадибній ділянці Прохарчука  В.І. 
неподалік ур. Дальник. У 1992 р. Прохарчуком  В.І. знайдено мідний енколпіон (4,2 х 2,3 см). Тут же 
В. І. Олійником виявилено уламки давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 31.  

166. ДУНІВ ІІ. Багатошарове поселення: культури Ноа, голіградської культури та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на плато лівого берега Серету, на мисі, утвореного високим лівим берегом струмка і яром, 
що прилягає до нього. Мис обернений на південь – південний схід. Відкрито і досліджено у 1978 р. 
Дністровською експедицією КДУ під керівництвом Ю. М. Малеєва  
Архів ТОКІОПІК; Тур, Малеев, Олийник, 1979, с. 415. 

167. ДУНІВ. Поселення багатошарове: трипільської, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на орних полях урочищ “Гора” і “Корніж”. Відкрито протягом 1972-1973 рр. краєзнавцем 
В. М. Українцем. Знайдено: уламки горщиків, шиферне пряслице, скляні і бронзові буси, 4 залізні 
наконечники стріл і залізний наконечник списа. На своєму городі у 1987 р. краєзнавець виявив бронзову 
стулку енколпіона із зображенням Розп’яття. Другу потерту стулку хреста-складеня знайдено у 1992 р. на 
городі Івана Прохарчука. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 31. 

168. ЗАЛІЩИКИ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в урочищі Ущилівка, на лівому східному 
схилі, поряд з новобудовами масиву “Сонячний”. Відкрито у 1990 р. В. Олійником. Тут знайдено 
бронзову стулку енколпіона із рельєфною фігурою Богоматері-Оранти та фрагменти горщиків. Тепер 
культурний шар урочища порушений будовами житлового масиву “Сонячний’. Матеріали знаходяться у 
фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1993, с. 24; Олійник, 1998, с. 32. 

169. ЗАЛІЩИКИ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на орному полі, схіл якого обернений на 
захід, між приміщеннями “Сільгоспхімії” і долішним шанцем. Виявлено у 1996 р. В. Олійником. 
Орієнтовна площа поселення 5,27 га. Зібрано уламки горщиків, орнаментованих здебільшого 
заглибленими паралельними лініями, рідше рядом подовгастих ямок. Матеріали знаходяться у фондах 
Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник В, 1998, с. 32. 

170. ЗАЛІЩИКИ ІІІ. Поселення багатошарове: трипільської, голіградської,  пшеворської, 
липицької, празької культур та ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в північних околицях м. Заліщики, в уроч. 
Ущилівка, на території «Сільгосптехніки», з лівої сторони від автодороги Тернопіль-Чернівці. Виявлено 
у 1970 р. Ю. М. Малєєвим. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, Дерех, 2008, с. 140. 

171. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ І (кол. Жежава). Давньоруський курганний могильник XII – XIII ст. 
Розміщений у лісі, неподалік підплитового давньоруського могильника, що на березі Дністра, напроти 
городища, що на правому березі Дністра в с. Городниця Івано-Франківської області. Знаходиться на 
північ від села, в уроч. Іванів город, за 50 м від лівого берега Дністра. Складався із 45 курганів. У п′яти із 
шести, розкопаних тут, кістяки були орієнтовані головами на захід. Один орієнтований був в північно-
східному напрямку. Біля нього знайшли залізні цвяхи. Площа 4,2 га. Відкрив у І909 р. К. Гадачек, 
розкопавши 4 кургани. У 1931 р. Т. Сулімірський розкопав ще 2 кургани. В 1976 р. Могильник обстежив 
О. Ситник. Архів ТОКІОПІК 
АП, 1982, с. 156; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 64; Наdасzеk, 1909, s. 3; Janusz, І9І8, s. 273.  

172. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ ІІ (кол. Жежава). Грунтовий підплитовий могильник. Розміщений на лівому 
березі Дністра, напроти городища, що на правому березі Дністра в с. Городниця Івано-Франківської 
області. Похилий берег ріки утворює тут невелику терасу, на якій і розмістився могильник (поруч – 
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курганний давньоруський могильник). У 1877, 1880 й 1882 рр. розкопки вели І. Коперницький та 
В. Пшебиславський. У 1877 р. було розкопано 9 поховань, в яких покійники лежали на спині. Два 
поховання були орієнтовані головами на північний захід. Три інші поховання мали орієнтацію західну. В 
заповненні ям були уламки посуду та кістки тварин. Уламки посуду були іще в трьох похованнях 
західної орієнтації. В одному з них виявлено залишки згнилого дерева, бронзовий ґудзик у формі кульки 
з вушком й бронзовий спіральний перстень. В двох окремих похованнях західної орієнтації в заповненні 
ям були уламки посуду, а в одному з них виявлено куски тканини, тканої золотими нитками і 2 бронзові 
спіральні персні. Подібний обряд мали 14 поховань, розкопаних у 1880 і 1882 рр. В одному з них 
знайдено біля шиї рештки тканини, тканої золотою ниткою та бронзові речі: ґудзик, біля вуха – бронзове 
спіральне кільце, а на пальці правої руки – бронзовий перстень з восьмикутною золоченою по краях 
накладкою, всередині заповненою емаллю. В інших похованнях найчастіше знаходили бронзові перстені, 
сережки, ґудзики і куски тканини із золотими нитками.  
АП, 1982, с. 156; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 64; Kopernicki, 1878, s. 65-67; Kopernicki, 
Przybyslawski, 1884, s. 24-27.  

173. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ V. Поселення багатошарове: трипільської, голіградської культур та ХІІ - ХІІІ 
ст. Знаходиться в західних околицях села, на лівому високому березі Дністра, на орному полі урочища 
Соколів, оберненому на захід. Відкрито у 1996 р. В. Олійником. Площа 32 га. Тут зібрано численні 
фрагменти горщиків, орнаментованих в більшості врізними паралельними лініями, рідше зі слідами 
ангобу. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в 
НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 32; Олійник, 2010, с. 11, рис. 13, 8,16. 

174. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ VІ. Поселення двошарове: ХІІ - ХІІІ ст. та пізнього середньовіччя. 
Знаходиться в печері Татарка. Відкрито у 1997 – 1998 рр. В. Олійником. Зібрано фрагменти горщиків. 
Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України. Інформація В.Олійника. 
Архів ТОКІОПІК. 

175. ЗОЗУЛИНЦІ ІІІ. Могильник підплитовий ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на підвищеній ділянці 
плато, в уроч. Над Гнилою. Відкритий та досліджений у 1981 р. Ю. М. Малєєвим. Під кам’яною 
вапняковою плитою (розміри 2,0 х 0,77 м, товщина 0,22 м) знайдені фрагменти горщика ХІІ - ХІІІ ст., а 
на глибині 1,2 м досліджено поховання дорослої людини, скелет лежав у витягнутому положенні, 
орієнтований головою на захід.  
Архів ТОКІОПІК; Малєєв, 1981, с. 5. 

176. ЗОЗУЛИНЦІ ІV. Поселення багатошарове: трипільської, комарівської культур, культури Ноа, 
ранньозалізного та давньоруського (ХІІ-ХІІІ ст.) часів. Знаходиться  в північно-східних околицях села на 
високому лівому березі р. Дністер. Відкрито співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії 
та культури та ДП «ОАСУ «Подільська археологія» В. Ільчишиним та М. Бігусом у 2012 р. Площа 2,5 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

177. КАСПЕРІВЦІ ХІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на  лівому березі Серету, оберненому 
на захід, в частині села “Містечок”. Відкрито В. І. Олійником у 1990 р. Бронзовий хрест-складень 
знайдено у 1978 р. На лицевій стороні цього хреста є зображення Розп’яття, а на зворотній — фігура 
Богоматері Оранти. Тут же на присадибних ділянках виявлено залізні наконечники стріл та фрагменти 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в 
НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 33; Олійник, 2010, с. 11, рис. 11. 

178. КОЛОДРІБКА І. Поховання підплитове, розміщене на невеликому горбку у лісі. Розкопки 
проводились у 1876 р. В похованні виявлено посудини, бронзові сережки і перстень. Обстежив у 1956 р. 
М. Ю. Смішко. 
АП, 1982, с. 156; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 65; Janusz, І9І8, s. 264.  

179. КОШИЛІВЦІ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене в урочищі Стінка. Тут знайдено уламки 
посуду з хвилястим орнаментом, пряслиця, бронзові хрестики, залізні ножі і наконечники стріл. 
Матеріали знаходяться у фондах відділу археології Інституту українознавства НАН України. 
АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 157; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 65; Janusz, І9І8, s. 265-266. 

180. ЛИТЯЧІ І. Поселення двошарове: епохи бронзи – ранньозалізного віку (ІІ-І тис. до н.е.) та 
давньоруського часу (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в північних околицях села на правому березі ставка, біля 
греблі. Відкритоспівробітником обласної інспекції охорони пам’яток та культури О. Дерехом у 2012 р. 
Площа пам’ятки 0,1718 га. Зібрана колекція кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 
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181. ЛИСИЧНИКИ VІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в центрі села, біля спортивного 
майданчика школи і магазину, на схилі оберненому на схід. Відкрито у 1980 р. В. Олійником. Досліджене 
у 1980 р. Малєєвим Ю. М. Знайдено давньоруську кераміку та хрест-енколпіон ХІІ - ХІІІ ст. Матеріали 
знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1993, с. 23-24. 

182. ЛИСИЧНИКИ Х. Поселення двошарове: трипільської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Розташоване в 
центрі села і південно-східній його околиці, урочище Волова криничка, над джерелом, на орному полі, 
схил якого обернений на південний схід. Відкрито В. Олійником протягом 1974 - 1995 рр. Знайдено 
фрагменти горщиків, скляний браслет, бронзову стулку енколпіона із зображенням Розп’яття, 3 залізних 
вістря стріл. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – 
в НА ІА НАН України. Інформація В. Олійника. 
Архів ТОКІОПІК. 

183. ЛИСИЧНИКИ ХІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться зі сторони Миколаївки, на східному 
схилі. Розміщене в урочищі Печера Лиличка. Тут виявлені уламки кераміки, залізні вироби.  
АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 157; Архів ТОКІОПІК; Ратич, І957, с. 66.   

184. ЛИСИЧНИКИ ХІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Уламки древньоруських горщиків виявлено в 
урочищі “Під валом”, на голіградському городищі. Відкрито у 1998 р. В. Олійником. Матеріали 
знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України.  
Архів ТОКІОПІК. 

185. ЛИСИЧНИКИ ХV. Багатошарове печерне поселення: трипільської, голіградської культур, ХІІ 
- ХІІІ ст. та пізнього середньовіччя. Знаходиться на північ від села, в уроч. Печера Лиличка. Вперше 
відкрито Ю. Полянським у 1925 р., у 1997-98 рр. обстежено В. Олійником. У 1997 році В. Олійник провів 
археологічні обстеження культурного шару при виході в печеру Лиличка. Тут викопано уламки стінок 
горщиків, прикрашених хвилястим та лінійним орнаментом. Матеріали знаходяться у фондах 
Заліщицького краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України.  
Архів ТОКІОПІК. 

186. ЛИСИЧНИКИ ХVІ. Печерна пам’ятка. Знаходиться в кількох км на північ від с. Лисичники, 
розміщена в лісі в одній з вапнякових скель стрімкого правого берега р. Серет, навпроти с. Монастирок 
Борщівського району. У 1979, 1980, 1982 роках Ю. М. Малєєвим та В. І. Олійником були проведені 
археологічні дослідження печери. Виявлено два входи у печеру. Великий вхід знаходився на висоті 3,47 
м, малий – 5,18 м. Від малого входу йшов коридор довжиною 10,5 м, що з’єднувався з печерним залом 
розмірами: довжина – 8,6 м, середня ширина – 2,5 м, висота – 4 м. В нижній частині стін залу вздовж 
долівки вирубані у вапняку довгі ніші-лежанки. На стінах над нішами в камені висічено 10 хрестиків (5 
на східній частині, 5 на західних стінах залу). Знахідки датуються ХІІ - ХІІІ ст. 
Архів ТОКІОПІК; Малеєв, Олійник, 1995, с. 52-54.  

187. ЛИСІВЦІ ІІІ. Поселення  багатошарове: трипільської культури, культури Ґава-Голігради та 
давньоруської культури (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в східних околицях села, по лівому березі р. Серет. 
Відкрито у 2011 р. співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури та ДП 
«ОАСУ «Подільська археологія» О. Дерехом та А. Загороднім. Площа 3,0 га. Матеріали знаходятся у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; 

188. НАГОРЯНИ І. Поселення багатошарове: трипільської культури, культури Ноа, черняхівської, 
райковецької культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 2 км на схід від села, на правому березі 
р. Поросячки, на обох берегах невеликого струмка, що впадає в річку, уроч. Говди, на мисі оберненому 
на схід. Площа 6,75 га. Відкрито у 2000 р. В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 23. 

189. НАГОРЯНИ ІІІ. Поселення багатошарове: трипільської культури, доби раннього заліза, 
празької культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північних околицях села, на краю каньону, уроч. 
Миколова Гора. Відкрито у 2000 р. В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти горщиків. Площа 1,2 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 24. 

190. НИРКІВ ІІ. Поселення багатошарове: доби раннього заліза, черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться на видовженому мисі, утвореного правим берегом старого русла р. Джурин, уроч. 
Червоне. Відкрито у 2006 р. В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти горщиків. Площа 5 га. Матеріали 
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знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2010, с. 19-20.  

191. НОВОСІЛКА VІІ (бувш. Новосілка-Костюкова). Грунтовий підплитовий могильник ХІІ - 
ХІІІ ст. Розміщений в урочищах Чагор і Петринське. Тут виявлено підплитові поховання, в одному з яких 
знайдено кістяк, срібний перстень та уламки кераміки.  
АП, 1966, с. 324; АП, 1982, с. 157; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 68.  

192. СИНЬКІВ ІІ. Багатошарове поселення та городище: трипільської, голіградської культур, 
ранньозалізного часу, черняхівської культури та Х, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в уроч. Шеленівський яр, 
уроч. Городище або уроч. Біля кар’єру (біля ЛЕП), за 1 км на схід від села, на мисі, утвореному лівим 
берегом Дністра та правим берегом глибокої балки по дну якої протікає струмок. Мис обернений на 
південний схід. Відкрито О.С.Туром, дослідження Малєєвим Ю. М. у 1998 р., обстежене у 2006 р. 
Р. Миською, у 2011 р. М. Ягодинською та Б. Строценем. Площа збереженої частини 40 х 60 м. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Малєєв, 1998, с. 16-17; Миська, Погоральський, 2006, с. 19-20. 

193. СИНЬКІВ ІІІ. Поселення двошарове: голіградської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
уроч. Берег Рудок, на мисі оберненому на південний захід. 
Архів ТОКІОПІК. 

194. СИНЬКІВ IV . Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в уроч. Городище або уроч. Біля кар’єру, за 
1 км на схід від села, на мисі, утвореному лівим берегом Дністра та правим берегом глибокої балки по 
дну якої протікає струмок. Мис обернений на південний схід. Відкрито О.С.Туром, дослідження 
Малєєвим Ю. М. у 1998 р., обстежене у 2006 р. Р. Миською, у 2011 р. М. Ягодинською та Б. Строценем. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Малєєв, 1998, с. 16-17; Миська, Погоральський, 2006, с. 19-20. 

195. СЛОБІДКА І. Поселення двошарове: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  
приблизно за 1 км на північний захід від села, по лівому березі ставу, в який втікає р. Криничка, уроч. 
Біле поле, на мисі оберненому на захід - південний захід. Відкрито у 1991 р. О. Ситником, 
М. Ягодинською, М. Левчуком, В. Степанчуком, В. Чабаєм. Зібрано фрагменти горщиків. Площа 6 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН Українита в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

196. СЛОБІДКА ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в урочищі Четвертики. Виявлено у 1970 р. 
На орній поверхні грунту урочища зібрано уламки горщиків, гладких і кручених скляних браслетів 
чорного, фіолетового і синього кольорів, скляні бусини, бронзовий енколпіон та залізну підкову від 
чобота. Обстежено місцезнаходження підплитового могильника на городі Івана Краєвського, де у 1966 р. 
в одному з поховань знайдено дві скляні сині намистини. 
Архів ТОКІОПІК. 

197. СЛОБІДКА ІІІ. Поселення багатошарове: скіфського часу, черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться на лівому березі ставка в уроч. На фільварку. Виявлено В. І. Олійником у 1970 р.  
Архів ТОКІОПІК. 

198. СЛОБІДКА ІV. Багатошарове поселення: доби раннього заліза,черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться за 1,5 км на північний захід від села, на високому лівому березі р. Криничка, над 
джерелом, в уроч. Біля Криничок. Відкрито у 1991 р. О. Ситником, М. Ягодинською, М. Левчуком, 
В. Степанчуком, В. Чабаєм. Зібрано фрагменти горщиків. Площа 12 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

199. СТАВКИ. Грунтовий могильник. Розміщений біля хутора Теклівки. Тут на площі 15 х 100 м 
виявлено біля 20 поховань. В них знайдено кілька металевих сережок. Поховання виявлені у 197І р. під 
час земляних робіт і зруйновані. Кілька сережок зберігаються у фондах Заліщицького краєзнавчого 
музею.  
АП, 1982, с. 158; Архів ТОКІОПІК. 

200. ТОВСТЕ І. Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, черняхівської культури та ХІІ – 
ХІІІ ст., пізнього середньовіччя. Знаходиться на першій надзаплавній терасі високого лівого берега 
струмка оберненому на схід  (правостонній доплив р. Тупа), між кафе „Пельменна” і МП „Елегант”. 
Відкрито і досліджувалось у 1995 р. Південно-Тернопільською експедицією (керівник - В. І. Олійник). 
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Зібрано фрагменти горщиків Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею, 
наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Олійник, 1998, с. 33; Олійник, 2010, с. 101, рис. 93, 8-11. 

201. ТОРСЬКЕ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене між с. Торське і хутором Глушки на плато 
біля глибокого яру, в якому тече потічок, в ур. Шанці, на мисі оберненому на захід. Тут знайдено 
фрагменти давньоруської кераміки. Поселення виявлене у 1921 р. В. Антоневичем, досліджувалося 
Молдавською експедицією ІА АН СРСР, яка вела тут розкопки у І959-І960 рр. (керівник К. К. Черниш). 
Матеріали зберігаються в МЕА АН СРСР у Ленінграді. У 1989 р. обстежили О. Ситник, В. Олійник. 
Площа 0,2 га. 
АП, 1982, с. 158; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 71; Черниш, 1962, с. 83.  

202. ТОРСЬКЕ. Могильник ХІІ - ХІІІ ст. Розміщений над Дністром, на південь від села. Могильник 
ґрунтовий з трупопокладеннями. Всі кістяки орієнтовані головами на захід. Тут виявлено 18 прикрас, 
серед яких були стрічкові перстені, спірально звиті кільця, лунниці, браслети з дроту і стрічки та скляні 
намистини. Могильник виявлений в роки І Світової війни під час копання траншей. Матеріали передані в 
Археологічний музей ПАН у Кракові.  
АП, 1982, с. 158; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 71; Janusz, І9І8,  s. 271.  

203. УГРИНЬКІВЦІ V. Могильник ХІІ - ХІІІ ст. Розміщений на віддалі 120 м від току бувшого 
колгоспу “Іскра”, уроч. Рокитин. Виявлено підплитові поховання. Плита прямокутної форми розміром 
1,93 х 1,15 м, товщина – 0,1 м. Під плитою був кістяк жінки 30-40 років, довжиною 171 см, орієнтований 
головою на захід. У похованні знайдено срібну сережку. Поховання виявлене випадково у І97І р. під час 
земляних робіт. Дослідив у тому ж році Ю. М. Малєєв. Матеріали передано у фонди Заліщицького 
краєзнавчого музею.  
АП, 1982, с. 158; Архів ТОКІОПІК; Малєєв, 1973, с. 104.  

204. ШИПІВЦІ V. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на 
мисоподібній ділянці поля, обернененої на схід (поряд з уроч. Коло Великого лісу), ур. Коло Гнилої. 
Відкрито В. Олійником у 1999 р. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться в фондах 
Заліщицького краєзнавчого музею, а наукова документація – в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК.  

205. ШИПІВЦІ VІ. Багатошарове поселення: черняхівської культури, ХІІ - ХІІІ ст. та пізнього 
середньовіччя. Знаходиться в селі, на городах, між церквою і р. Серет, на схилі оберненому на схід. 
Відкрито В. Олійником у 1999 р. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться в фондах 
Заліщицького краєзнавчого музею, а наукова документація – в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

206. ШИПІВЦІ VІІ. Двошарове поселення: ХІІ - ХІІІ ст. та періоду пізнього середньовіччя. 
Знаходиться в уроч. Замчисько. Відкрито В. Олійником у 1999 р. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали 
знаходяться в фондах Заліщицького краєзнавчого музею, а наукова документація – в НА ІА НАНУ та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК.  

Збаразький район 
207. БАЗАРИНЦІ І. Поселення двошарове - висоцької культури (ХІІ-VІІІ ст. до н.е.) та 

давньоруського часу (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в південно-східних околицях села на підвищенному мисі, 
утвореному вигином правого берега річки Гнізна (ставку). Пам'ятка виявлена у 2014 р. М. Ягодинською 
та Б. Строценем. Площа пам’ятки складає приблизно 0,7 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

208. ВЕРНЯКИ ІІІ. Поселення багатошарове: епохи бронзи – ранньозалізного часу (ІІ-І тис. до 
н.е.), черняхівської та давньоруської культур (Х-ХІІІ ст.). Знаходиться між с. Верняки та с. Старий 
Збараж, по правому березі р. Гнізна. Площа пам’ятки 10 га. Відкрито у 2013 р. В. Ільчишиним, 
А. Загороднім та М. Строценем. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

209. ГЛИНЧУКИ ІІ. Поселення багатошарове: висоцької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на східному схилі невеликого мисоподібного виступу, утвореного правим берегом річки, за 
2 км на схід від хут. Глинчуки. Відкрито В. Ільчишиним у 2006 р. Площа 0,5 га. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 8. 

210. ГРИЦІВЦІ. Підплитовий могильник знаходиться в центрі села на староми цвинтарі. В 1882 р. 
А. Кіркор виявив могильник та дослідив п’ять поховань. Плити, що перекривали поховання, мали 
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довжину 1,5-1,8 м, ширину 0,8 м. Кістяки знаходились на глибині 0,8 – 1,57 м, орієнтовані головами на 
захід. В другому похованні знаходилось два кістяки на відстані 0,35 м один від одного. В п’ятому 
похованні ліва рука знаходилась на грудях, права витягнута, у всіх решта руки були витягнуті вздовж 
тіла. В першому похованні біля кістяка знаходився фрагмент крем’яного ножа. В похованнях також 
виявлено срібний браслет, бронзову шпильку, перстень, три залізні цвяхи та фрагменти керамічного 
посуду. 
АП, 1982, с. 159; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 81; Janusz, І9І8, s. 274; Кігkог, І883, s. 62. 

211. ЗАЛУЖЖЯ ІІІ. Поселення багатошарове: пізній палеоліт, комарівсько-тшинецької, 
райковецької культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-західних околицях села, на південь від 
церкви ХVІ ст., в уроч. Чернече Гора (Монастирок), на вершині високої гори по правому березі р. Гнізни. 
Відкрито В. Ільчишиним у 2008 р. Площа 1 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 7. 

212. ЗАРУБИНЦІ І. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 
300-400 м на захід від відстійників спиртзаводу на правому березі струмка, на південних схилах мису. 
Площа 12 га. Відкрито Б. Строценем, В. Тиліщаком у 1998 р. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали 
знаходяться в фондах Тернопільського краєзнавчого музею, а наукова документація – в НА ІА НАНУ та 
в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

213. ЗБАРАЖ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться у північній околиці міста, напроти с. 
Базаринці, на лівому березі  Гнізди, оберненому на південний захід. Відкрито Б. Строценем у 1987 р. 
Зібрана колекція кераміки ХІІ - ХІІІ ст. Матеріали знаходяться в фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, а наукова документація – в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

214. ІВАНЧАНИ ІІ. Поселення двошарове: висоцької культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
східних околицях села, по лівому березі р. Гніздична. Відкрито В. Ільчишиним у 2007 р. Площа 0,5 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 9. 

215. КОБИЛЛЯ V. Двошарова пам’ятка: поселення висоцької культури та ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться приблизно за 0,5 км на схід від села, на північно-західних схилах мису, утвореного лівим  
берегом Гнізни та правим бортом балки, уроч. Біля Гурки (біля піщаного кар’єру). Займає І-ІІ 
надзаплавні тераси лівого берега Гнізди. Площа 1 га. Відкрито В.Ільчишиним у 2002 р., у 2005 р. 
обстежено М. Бігусом та В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 12-13. 

216. КОБИЛЛЯ VІ. Двошарове поселення: висоцької культури та Х, ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться 
приблизно за 0,5 км на північний захід від краю села. займає південно-східну частину великого мису, 
утвореного правим берегом р. Ходорівки (притока р. Гніздички) та лівим бортом балки, уроч. На 
Бузьковім. Площа 6,0 га. Відкрито В.Ільчишиним у 1997 р. у 2005 р. обстежено М. Бігусом, 
В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 13-14. 

217. КОБИЛЛЯ VІІ. Багатошарове поселення: лендельської, тшинецько-комарівської, висоцької, 
голіградської, черепинсько-лагодівської скіфського часу, пшеворської, празької, райковецької культур та 
ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 1 км на північний захід від центру села. Займає І, ІІ, ІІІ 
надзаплавні тераси лівого берега р. Ходорівки (притока р. Гніздички) та з півдня обмежене балкою, уроч. 
На долині за лісом. Основна частина поселення розташована на плато за лісом (тут знайдено матеріали 
висоцької та давньоруської (Х ст.) культур), менша (датується ХІІ - ХІІІ ст.). Площа 2,0 га. Відкрито 
В. Ільчишиним у 1997 р. у 2005 р. обстежено М. Бігусом, В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти горщиків. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 14. 

218. КОБИЛЛЯ ІХ. Багатошарове поселення: висоцької, черепинсько-лагодівської скіфського часу, 
празької культур та ХІІ – ХІІІ ст. Розташовано на схід від крайніх хат села до витоків річки, на І-ІІ 
надзаплавних терасах правого берега р. Гніздички, на двох мисах, обернених на південь, уроч. Городина. 
Площа 8,0 га. Давньоруський та празький матеріал знаходиться переважно в східній частині східного 
мису, ближче до кар’єру. Відкрито В. І льчишиним у 2002 р. У 2005 р. обстежено М. Бігусом, 
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В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 14. 

219. КОЛОДНО ІV. Поселення багатошарове: культури шнурової кераміки, комарівсько-
тшинецької, висоцької та давньоруської (ХІІ – ХІІІ ст.) культур. Знаходиться за 2 км на південь від села, 
лівий берег р. Гнізна. Відкрито у 2011 р. М. Строценем, А. Чоканом, О. Дерехом. Матеріали знаходяться 
у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

220. МАЛА БЕРЕЗОВИЦЯ І. Поселення висоцької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. 
Поселення розташоване на І-ІІ надзаплавних терасах східного схилу мису, утвореним правим берегом 
струмка, із півночі та із сходу балкою. За 1 км на схід від села. Підйомний матеріал поширюється на 
площі приблизно 1 га і представлений фрагментами ліпної та гончарної кераміки та обмазки. Відкрито 
В. Ільчишиним у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 8. 

221. МАЛА БЕРЕЗОВИЦЯ ІІІ. Поселення висоцької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. 
Поселення розташоване у східних околицях села на І - ІІ надзаплавних терасах східного схилу мису, 
утвореного лівим берегом потічка із півдня та із сходу балкою. Підйомний матеріал поширюється на 
площі приблизно 3,0 га, представлений фрагментами ліпної та гончарної кераміки. Крім цього, на 
поселенні виявлено велику кількість крем’яних відщепів, кістки ВРХ та фрагмент скляного браслета. 
Відкрито В. Ільчишиним у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 8-9. 

222. ОПРИЛІВЦІ І. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
східних околицях села (городи), на лівому березі струмка, в уроч. За двором, на схилі оберненому на 
північ. Відкрив Б. Строцень у 1998 р. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться в фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, а наукова документація – в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

223. ОПРИЛІВЦІ ІІІ. Багатошарова пам’ятка:  періоду бронзи – ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ 
ст. Поселення розташоване на І - ІІІ надзаплавних терасах видовженого мису, на його східному схилі,  
який утворений правим берегом р. Гніздечна, за 1 км на південь від села, біля одинокої садиби. Площа 
поширення підйомного матеріалу близько 1 га.  Підйомний матеріал представлений знахідками ліпної та 
гончарної кераміки та крем’яними відщепами. Відкрито В. Ільчишиним у 2009 р. Матеріали знаходяться 
у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2009, с. 5. 

224. ОПРИЛІВЦІ ІV. Багатошарове поселення: трипільської культури, епохи бронзи – 
ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Поселення розташоване на південно-західному схилі високого 
пагорба,  підвищеного лівого берега р. Гніздечна, за 1 км на південь від села, в урочищі „Скала”. 
Територія поселення на даний час задернована. Площа поширення підйомного матеріалу близько 1 га. 
Підйомний матеріал представлений знахідками ліпної та гончарної кераміки, крем’яними відщепами. 
Відкрито В. Ільчишиним у 2009 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2009, с. 5. 

225. ОПРИЛІВЦІ V. Двошарове поселення епохи бронзи – ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. 
Поселення розташоване на І-ІІІ надзаплавних терасах західного схилу пагорба, лівого берега р. 
Гніздечна, за 1,5 км на північ від села, уроч. Над Капличкою. Площа поширення підйомного матеріалу 
близько 1,5 га. Підйомний матеріал представлений знахідками ліпної та гончарної кераміки та 
крем’яними відщепами. Відкрито В. Ільчишиним у 2009 р. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2009, с. 5. 

226. РЕШНІВКА І. Поселення двошарове: трипільської культури та ХІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
навпроти західних околиць села, з правого боку дороги на Шимківці, на правому березі р. Жирак, в уроч. 
Поле, на схилі оберненому на північ. Відкрив Б. Строцень у 1987 р. Зібрано фрагменти горщиків. 
Матеріали знаходяться в фондах Тернопільського краєзнавчого музею, а наукова документація – в НА ІА 
НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 
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227. РОМАНОВЕ СЕЛО ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в західних околицях села, на 
південних і південно-західних схилах правого берега р. Качави, уроч. За Городами. Відкрив Б. Строцень 
у 1987 р. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться в фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, а наукова документація – в НА ІА НАНУ та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 1987, с. 2.  

228. СТАРИЙ ЗБАРАЖ І. Багатошарова пам’ятка. Городище Х, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
східних околицях села, на лівому березі Гнізди, в уроч. Замкова Гора. Тут пізніше збудували замокХІV – 
ХVІ ст. Городище відноситься до давньоруського міста Збаража, що згадується в літописах під І211 р., з 
напільної сторони городище захищене 3 рядами дугоподібних валів.Під час реконструкції замку 
знайдено срібний скарб, в якому було три шийні гривни, 7 намистин у формі малини, 6 сережок 
київського типу, 2 підвіски, 2 стрічкові браслети і бронзову шпильку. Скарб знайдений в 40-х роках XX 
ст. В 1990, 1998-1999 рр. дослідження городища (валів і культурного шару) проводила М. Ягодинська. 
Зафіксовано фрагменти кераміки Х, ХІ, ХІІ - ХІІІ ст., ХVІ ст. Матеріали зберігаються у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
АП, 1982, с. 159; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 69-70; Ягодинська, 1991, с. 12; Ягодинська, 1998, с. 
12-16, рис. 36-46, 8,9; Janusz, І9І8,  s. 227-228.  

229. СТАРИЙ ЗБАРАЖ V. Городище Х, ХІІ - ХІІІ ст.. Знаходиться на північний захід від села, на 
правому березі Гнізди. Розміщене на узгір′ї Бабина Гора, напроти городища-І на протилежному березі 
р.Гнізна. Поруч – ґрунтовий могильник давньоруського часу. На рівній площині вершини гори 
збереглись сліди валу і глибокого рову. Далі – знову рівний простір зі слідами муру, за яким 
простягається ще один вал з ровом. Під час розкопок в кількох місцях валу виявлено залишки вогнища, 
велику кількість уламків давньоруського посуду, керамічні намистини, частину скляного браслету, 
залізний наконечник списа, глиняне пряслице та кістки. Розкопки вів у 1883 р. А. Кіркор. У 1990 р. 
розкопки проводила М. Ягодинська. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
АП, 1982, с. 159; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957,  с. 69,70; Ягодинська, 1991, с. 16-17; 1998, с. 16-19, рис. 
36, 46, 1-7, 47-51; Janusz, І9І8,  s. 227; Кігkог, І884, s. 51-56.  

230. СТАРИЙ ЗБАРАЖ VІ. Могильник ґрунтовий з інгумацією, ХІІ - ХІІІ ст. Розміщений з 
напільної сторони від городище – 2, в уроч. Бабина Гора. Поховання розкопав у І863 р. А. Кіркор. 
досліджено 8 поховань. Кістяки лежали на глибині 0,55-0,7 м і були орієнтовані головами на захід. Руки 
були витягнуті вздовж тулубів. В деяких голови були прикриті каменями. В кожному похованні були 
уламки кераміки, а в одному – срібний перстень на пальці руки й бронзова сережка. Перстень невеликий, 
грубий із звуженими кінцями, які заходять один на другий, орнаментований дрібними витиснутими 
точками, укладеними у формі хреста та штрихованими лініями у формі зигзагу.  
АП, 1982, с. 160; Архів ТОКІОПІК;  Ратич, 1957, с. 70. Janusz, І9І8, s. 277; Кігkог А., 1884,  s. 51-56.  

231. СТАРИЙ ЗБАРАЖ (кол. Верняки  І). Поселення ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на схід від 
села, на схилах невеликого мисоподібного виступу оберненому на захід, між хут. Мотовилівка і 
Мельники, перша над заплавна тераса лівого берега р. Гнізни, уроч. Мотовилівка І. Відкрив у 1987 р. 
Б. Строцень. Зібрано фрагменти кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 1987, с. 1.                                                              

232. СТАРИЙ ЗБАРАЖ (Верняки ІІ). Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, 
черняхівської культури та ХІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 800 м на південний схід від села, на лівому березі 
Гнізни, безпосередньо біля заплави річки, на похилому мисоподібному схилі оберненому на захід, ур. 
Поле біля посадки. Відкрите О. Ситником в 1988 р. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться 
у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Сытник, 1988, с. 34. 

233. СТАРИЙ ЗБАРАЖ (Мотовилівка І). Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  в урочищі 
Мотовилівка, по лівому березі р. Гнізни, на мисоподібному виступі між хут. Мотовилівка і Мельники. 
Відкрито Б. Строценем у 1987 р. Площа 1,20 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; 

234. ХОМИ І. Багатошарове поселення комарівської, висоцької культури, черепино-лагодівської 
групи ранньозалізного часу та Х, ХІІ - ХІІІ ст. Поселення розміщується приблизно за 1 км на північ від 
села в урочищі „Калдуб”, у верхів’ ї заболоченої балики, на її схилах. Поселення виявлено В.  
Ільчишиним у 2008 р. У 2010 р. на ділянці, що руйнувалася розмитою польовою дорогою В. Ільчишиним 
та М. О. Ягодинською були проведені рятувальні розкопки. Виявлено підкліть наземного житла ХІІ - ХІІІ 
ст. з глинобитною пічкою та господарською ямою. Піч була зведена на попередньо засипаній ямі, 
фіксується три етапи функціонування печі – досліджено три рівня череня, причому для збільшення 
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тепловіддачі в двох нижніх були використані в одному випадку фрагменти побитого горщика, в другому 
– фрагменти спрацьованого жорна. Площа житла 19,2 м2, розміри печі – 0,7 х 1 м. Крім того зафіксовано 
розвал печини з верхнього поверху. В підкліті виявлено  фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст., два пряслиця 
з глини та мергелю відповідно, лезо залізного ножа, цілий псевдокручений бронзовий відлитий у формі 
перстень, фрагмент кістяної проколки, кістяне знаряддя. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 10-11; 2010. 

235. ХОМИ ІІ. Підплитовий могильник. Могильник розташований у південно-західній частині 
поселення Хоми І, що приблизно за 1 км на північ від села в урочищі „Калдуб”. На підвищеному 
мисоподібному виступі утвореного вигином. На поверхні поля виявлено три кам’яні плити, одна від 
одної на відстані біля 10-ти м. Виявлено В. Ільчишиним у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2008, с. 11. 

236. ХОМИ V. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Поселення розміщується приблизно за 1 км на північ від 
села в урочищі „Калдуб”, у верхів’ ї заболоченої балки, на  видовженому по осі північ – південь мисі. 
Територія поселення, на даний час, покрита мішаним лісом. Підйомний матеріал представлений 
фрагментами гончарної кераміки та обмазки і поширюється на площі близько 2,5 га. Виявлено 
В. Ільчишиним у 2009 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2009, с. 7. 

237. ЧЕРНИХІВЦІ ІV. Поселення багатошарове: культури Ноа (?), ранньослов’янського та 
давньоруського часу (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в центральній частині села, на високому лівому березі 
річки, південніше моста. Відкрито у 2012 р. В. Ільчишиним, В. Моздіром. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК 

238. ШИМКІВЦІ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південних околицях села, між селом і 
залізницею, на лівому березі Гнізди, уроч. За Болотом, на схилі оберненому на південний захід. Відкрито 
у 1987 р. Б. Строценем. Зібрано фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 1987, с. 3. 
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239. БЕРИМІВЦІ І. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться у 
північних - північно-східних околицях села (городи), на похилому мисі (оберненому на захід) І 
надзаплавної тераси лівого берега р. Східна Стрипа, на північний захід від автотраси Заложці – Зборів. 
Відкрите у 1988 р. М. Ягодинської. Зібрано фрагменти кераміки. Площа 1,2 га. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 

Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 21. 
240. БЕРИМІВЦІ ІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  за 

0,5 км на північ – північний захід від села, на І надзаплавній терасі лівого берега р. Східна Стрипа, на 
схилі оберненому на південний захід. Відкрите у 1988 р. М. Ягодинської. Зібрано фрагменти кераміки. 
Площа 1,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 

Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 21. 
241. БІЛОГОЛОВИ ІІІ. Багатошарова пам’ятки: стоянка пізнього палеоліту, поселення висоцької 

культури та ХІІ - ХІІІ ст. Пам’ятка розташована на лівому березі р. Лопушанка (у верхів’ ї ставу), на І-ІІ 
надзаплавних терасах південно-східного схилу мису, що близько 0,6 км на північний-захід від західних 
околиць села, з ліва від дороги при в’ їзді у село. Підйомний матеріал поширений на площі близько 4 га. 
Виявлено фрагменти ліпної кераміки, глиняної обмазки, крем’яні відщепи. Кераміку давньоруської 
культури виявлено у східній частині поселення. Виявленна у 2007 р. В. Ільчишиним. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 37. 

242. БІЛОКРИНИЦЯ І. Багатошарове поселення бабинської (?), комарівсько-тшинецької, 
висоцької культур та ХІІ - ХІІІ ст., що знаходиться біля с. Білокриниця Зборівського р-ну. Пам’ятка 
розташована на лівому березі р. Лопушанка, на І - ІІ надзаплавних терасах південного схилу мису, який 
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оточений із заходу та сходу балками, що близько 0,5 км на північ від села, обабіч дороги Залізці-Зборів. 
Підйомний матеріал поширений на площі близько 5 га. Виявлено фрагменти гончарної та ліпної 
кераміки, глиняної обмазки, крем’яні відщепи, фрагменти кісток. Виявленна у 2007 р. В. Ільчишиним. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 36. 

243. ВИСИПІВЦІ. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в 
східних околицях села, на лівому березі р. Нестерівки, уроч. Крива Вулиця, на схилі оберненому на 
південь. Відкрито у 1988 р. В. Оприском. Зібрано фрагменти давньоруської кераміки.  
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 69. 

244. ВОЛОСІВКА I. Поселення XII - XIII ст. Розташоване за 1,5 км від східних околиць села, у 
верхів’ ї ставу, на II надзаплавній терасі мису, утвореного вигином правого берега безіменного струмка. 
Площа 0,5 га. Пам’ятка виявлена у 2009 р. В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 4. 

245. ГАРБУЗІВ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в західних околицях села, на лівому березі 
р. Правий Серет, за 1,2 км на захід від церкви, на І-ІІ надзаплавних терасах, обернених на південь, уроч. 
Шехти. Площа 1,5 га. Відкрите у 2002 р. В. Тиліщаком, М. Бігусом. Руйнується оранкою. Зібрано 
фрагменти кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 254. 

246. ГАРБУЗІВ ІІІ. Поселення двошарове: ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 2,5 
км на північний захід від центру села, на захід від хут. Хомиш, біля лісу, на лівому березі р. Правий 
Серет, на схилі між І-ІІ надзаплавними терасами, оберненими на південний захід. Площа 1,0 га. Відкрите 
у 2002 р. В. Тиліщаком, М. Бігусом. Зібрано фрагменти кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 254. 

247. ГАРБУЗІВ VІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в північно-східній околиці села, на мисі, 
утвореному лівим берегом р. Правий Серет та правим бортом балки. Мис обернений на схід. Тягнеться 
вузькою смугою 100 х 50 м. Відкрите у 2005 р. М. Бігусом, В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти кераміки 
та дрібні фрагменти обмазки жител. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 2554. 

248. ГАРБУЗІВ VІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 300 м від північно-східної околиці 
села, на мисі, утвореному двома балками на межі ІІ-ІІІ надзаплавних терас, в привершинній частині мису, 
по лівому березі р. Правий Серет. Мис обернений на схід. Поселення невелике, розмірами 50 х 20 м. 
Відкрите у 2005 р. М. Бігусом, В. Ільчишиним. Зібрано фрагменти кераміки та дрібні фрагменти обмазки 
жител. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 255. 

249. ГАРБУЗІВ VІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 600 м на північний схід від села, по 
лівому березі р. Правий Серет, в північно-східній частині великого мису, утвореного двома балками. 
Поселення невелике, площею 30 х 20 м. Відкрите у 2005 р. М. Бігусом, В. Ільчишиним. Зібрано 
фрагменти кераміки та дрібні фрагменти обмазки жител. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 255. 

250. ГЛЯДКИ ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться  за 1,5 – 2 км на південь - південний схід 
від села, на схилі (оберненому на схід) І надзаплавної тераси правого берега Серету, уроч. Береги. 
Відкрите М. Ягодинською у 1988 р. Зібрано фрагменти гончарної кераміки. Площа 1,46 га. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 22. 

251. ГЛЯДКИ V. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1-1,5 
км на південь від села, в східній частині мису І надзаплавної тераси правого берега Серету (штучного 
озера), уроч. Буди. Відкрите М. Ягодинської у 1988 р. Зібрано фрагменти горщиків. Площа 1,8 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
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Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 22. 

252. ГЛЯДКИ VІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 4-5 км на південь від села, за 1 км на 
захід від с. Верхній Івачів, на схилі (оберненому на схід) І надзаплавної тераси правого берега штучного 
озера (р. Серету), уроч. Поле Підглибочецьке. Відкрите М. Ягодинською у 1988 р. Площа 0,04 га. Зібрано 
фрагменти горщиків. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 22. 

253. ГЛЯДКИ VІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 3,5-4 км на південь від села, на 
похилому схилі (оберненому на схід) І надзаплавної тераси правого берега штучного озера (р. Серету), 
уроч. Ремені. Відкрите М. Ягодинською у 1988 р. Зібрано фрагменти горщиків. Площа 3,2 га. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 22. 

254. ГОРОДИЩЕ. Двошарова пам’ятка: поселення ранньозалізного віку та городище ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться за 300-500 м на південний схід від села, на мисі між правим берегом Серету і правим 
берегом р. Лопушанки, при в’ їзді до села з боку Тернополя, уроч. Бозок. Відкрите В. М. Остапівим та 
З. О. Децем в 70-х роках ХХ ст., обстежене у 1983 р. М. Ягодинською, 1987 р. О. Гаврилюком. Площа 
15,0 га. Тут зібрано велику кількість кераміки, уламки кам′яних точильних брусків, скляних виробів, ніж 
та інші залізні вироби, металеві та кам’яні хрестики, іконки, хрести-енколпіони, пломби. У 1992 р. 
О. Гаврилюком проводились шурфування на городищі. За попередніми даними, виявлено склоробну 
майстерню. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
АП, 1982, с. 160; Архів ТОКІОПІК; Гаврилюк, 1992, с. 7-9; Савич, 1987, с. 36-37.   

255. ГОРОДИЩЕ. Могильник ХІІ - ХІІІ ст. Розміщений в урочищі Бозок, за 0,3 – 0,5 км на 
південний схід від села, на мисі, утвореному правим берегом Серету і правим берегом р. Лопушанка (на 
схід від городища). Площа 2 га. Відкрите 1987 р. О. Гаврилюком.  
Архів ТОКІОПІК. 

256. ЗАГІР’Я І. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1-1,5 
км на північний захід від південно-західних околиць села, на І надзаплавній терасі правого берега 
штучного озера (Серету), поряд з греблею, на схилі оберненому на південь. Відкрито М. Ягодинською у 
1988 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 22. 

257. ЗАГІР’Я ІІ. Двошарове поселення: періоду бронзи або ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться на І надзаплавній терасі правого берега штучного озера (Серету), за 0,5 км на північний 
захід від села, за 800 м від Загір’ я І, на схилі оберненому на південь. Відкрито М. Ягодинською у 1988 р. 
Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 22. 

258. ЗАЛОЖЦІ ІІ. Двошарове поселення: ранньзалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться 
південніше автобусної станції, на підвищенні західної частини городів при східній частині ставу, на І 
надзаплавній терасі лівого берега Серету, перед дамбою, на схилі оберненому на південний захід. Мис 
обмежений з півночі та півдня заболоченими балками. Грунт – піщаний чорнозем. Площа 200 х 50 м. 
Відкрите В. Савичем у 1987 р., обстежене М. Бігусом та В. Ільчишиним у 2005 р. Тут зібрано колекцію 
фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 256; Савич, 1987, с. 39. 

259. ЗАЛОЖЦІ ІІІ. Двошарове поселення: ранньзалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться на 
південно-західному похилому схилі І надзаплавної тераси лівого берега Серету, за 300 м на північ від 
дамби, на схилі оберненому на південний захід, при східній частині ставу. Поселення знаходиться на 
коліноподібному виступі мису, обмежене з півдня заболоченою балкою, із заходу – р. Серет (став). Грунт 
– піщаний чорнозем. Площа 80 х 40 м. Відкрите М. Бігусом та В. Ільчишиним у 2005 р. Тут зібрано 
колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 256. 
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260. ЗАЛОЖЦІ VІІІ. Поселення. Знаходиться в південно-східних околицях, за 0,3 км від села, на 
правому березі Серету, на схилі оберненому на південний захід. Площа 1,25 га. Відкрите В. Оприском у 
1988 р.  
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 70. 

261. ЗАРУДДЯ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 0,7 км західніше села, на лівому березі р. 
Мала Стрипа, на схилі оберненому на південний захід. Відкрите В. Оприском у 1988 р.  
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 70. 

262. ЗАРУДДЯ. Городище ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в центрі села, біля школи, над р. Мала Стрипа. 
Збереглись залишки валів, а в західній частині села, серед поля, знаходиться городище зі слідами 
земляних укріплень (окопів).  
АП, 1982, с. 160; Архів ТОКІОПІК.  

263. ЗБОРІВ. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 0,4 км на 
північний захід від міста. Відкрите В. Оприском у 1988 р. 
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 69 – 70. 

264. ІВАНКІВЦІ V. Поселення багатошарове: ранньозалізного віку (І тис. до н. е.), черняхівської 
(кін. ІІ- поч. V ст. н. е.) та давньоруської культур (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в урочищі На греблі по 
лівому березі р. Серет, в північних околицях села. Відкрили у 1988 р. О. Ситник, М. Левчук, 
О. Гаврилюк. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

265. ІВАНКІВЦІ VІ. Поселення давньоруського часу ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в північно-західній 
частині села по лівому березі р. Серет, за 120 м на південний-схід від церкви. Відкрито в 2013 р. 
М. Бігусом та А. Загороднім. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

266. КАБАРІВЦІ І. Двошарове поселення черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Поселення 
розташоване у східних околицях села, на пологих південних і східних схилах правого берега ставу, в 
межах присадибних ділянок жителів села. Підйомний матеріал зустрічається на площі близько 0,70 га. 
Пам'ятка виявлена у 2009 році О. М. Дерехом, А. Р. Чоканом. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 4. 

267. КОКУТКІВЦІ ІІ. Поселення ХІІ -ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 0,5 км на південний схід 
від села по лівому березі ставу № 2, на мисі, утвореному р. Нестерівка та правим бортом балки, на І 
надзаплавній терасі оберненої на південний захід. Площа 1,5 га. Відкрито М. Бігусом у 2005 р. Тут 
зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

268. КРАСНE. Поселення ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в уроч. Над Ставами, на схилі оберненому на 
південний захід. Відкрито у 1988 р. В. Оприском.   
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 70. 

269. КУДОБИНЦІ І. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ–ХІІІ ст. Знаходиться в 
південно-східних околицях села, на людських городах, на мисі, утвореному правим берегом р. Східна 
Стрипа і правим берегом струмка, оберненому на південь. Площа 4 га. Відкрито М. Бігусом у 2002 р. Тут 
зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

270. МАЛАШІВЦІ IV . Двошарове поселення: пізньопалеолітична стоянка та ХІІ–ХІІІ ст. 
Знаходиться за 800 м на північ від села, уроч. Ставки і Замчисько, на схилі оберненому на захід. Відкрито 
у 1966 р. З. Децем. Площа 0,5 га. Матеріали зберігаються у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

271. МАЛАШІВЦІ VII . Двошарове поселення: вельбарської культури та ХІІ– ХІІІ ст. Знаходиться 
в північно-західних околицях села, на берегу озерця, по лівому березі Серету, за 0,5 км від річки, на 
південнй стороні балки, уроч. Ставки. Відкрито і проведені розкопки Б. С. Строценем у 1990 р. 
Дослідження давньоруської напівземлянки з глинобитною пічкою М. Ягодинською. Тут зібрано 
колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Площа 0,5 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
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Архів ТОКІОПІК; Строцень, 1991, с. 9-10; Строцень, Ягодинська, 1997, с. 84-92. 

272. МАНАЇВ І. Двошарове поселення: західноподільської групи скіфського часу (?) та ХІІ-ХІІІ ст. 
Знаходиться в південно-західній околиці села, на мисі, утвореному лівим берегом р. Правий Серет та 
правим берегом її притоки, на другій надзаплавній терасі, оберненій до сходу. Тут зібрано колекцію 
фрагментів давньоруської кераміки, глиняну обмазку жител. Відкрито М. Бігусом, В. Ільчишиним у 2005 
р. Площа 100 х 200 м. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

273. МАНАЇВ ІІ. Поселення кінця ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в західній - південно-західній 
околиці села, на правому березі притоки р. Правий Серет, північно-східний схил мису, обмеженого із 
заходу балкою, зі сходу – видолинком. Тут зібрано невелику колекцію фрагментів давньоруської 
кераміки. Відкрито М. Бігусом, В. Ільчишиним у 2005 р. Площа 100 х 20 м. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

274. МАНАЇВ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 0,5 км на захід від села, на 
невеликому мисі, утвореному правим берегом струмка - притоки р. Правий Серет та лівим бортом 
великої балки. Поселення обернене на північний схід. На мисі чітко простежується площадка розмірами 
30 х 30 м. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки, глиняну обмазку жител. Відкрито 
М. Бігусом, В. Ільчишиним у 2005 р. Можливо, це окрема садиба. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

275. МАНАЇВ V. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
приблизно за 1 км на захід від села, на І-ІІ надзаплавних терасах лівого берега струмка – притоки р. 
Правий Серет. Схил обернений на південний захід. Тут зібрано невелику колекцію фрагментів 
давньоруської кераміки, дрібну глиняну обмазку жител. Відкрито М. Бігусом, В. Ільчишиним у 2005 р. 
Площа 2 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

276. МИЛЬНЕ І. Багатошарове поселення: висоцької культури, черепино-лагодівської групи 
ранньозалізного часу, райковецької культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на схід від села по правому 
березі меліоративного рову. Відкрито у 2003 р. В. Ільчишиним, у 2005 р. проведено шурфування 
В. Ільчишиним та М. Бігусом. Площа 2 га. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

277. МИЛЬНЕ ІІ. Багатошарове поселення: висоцької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться в східних околицях села, на городах, на 1-2 надзаплавних терасах північного схилу лівого 
берега струмка. Відкрито у 2006 р. В. Ільчишиним, М. Горішнім та М. Бігусом. Площа 0,5 га. Тут зібрано 
колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

278. МИЛЬНЕ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в східних околицях села, на пасовищі, на 1-
2 надзаплавних терасах південного схилу правого берега струмка. Відкрито у 2006 р. В. Ільчишиним, 
М. Горішнім та М. Бігусом. Площа 0,5 га. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

279. МИЛЬНЕ V. Багатошарове поселення: висоцької, комарівсько-тшинецької, черняхівської 
культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в східних околицях села, в урочищі Круглий лан, на північній 
частині видовженого мису, оточеного з заходу та сходу струмками. Відкрито у 2006 р. В. Ільчишиним, 
М. Горішнім та М. Бігусом. Площа 7,5 га. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

280. МИЛЬНЕ VІІ. Багатошарове поселення: голіградської (?), пшеворської (?), черняхівської 
культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південних околицях села, в урочищі Парцеляція, на південно-
східному схилі мису утвореного лівим берегом р. Гук, на городах за будинками. Відкрито у 2006 р. 
В. Ільчишиним, М. Горішнім та М. Бігусом. Площа 1,25 га. Тут зібрано колекцію фрагментів 
давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
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Архів ТОКІОПІК. 

281. МИЛЬНЕ VІІІ. Багатошарове поселення: висоцької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться в північних околицях села, в урочищі Гук, на південно-західному схилі мису, утвореного 
двома струмками, що впадають в р. Гук. Відкрито у 2006 р. В. Ільчишиним, М. Горішнім та М. Бігусом. 
Площа 1,0 га. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

282. МИЛЬНЕ ІХ. Багатошарове поселення: культури Ноуа, пшеворської (?), черняхівської культур 
та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в центральній частині села, в урочищі Панська гірка, східніше школи. 
Відкрито у 2006 р. В. Ільчишиним, М. Горішнім та М. Бігусом. Площа 0,50 га. Тут зібрано колекцію 
фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

283. МИЛЬНЕ Х. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
східній частині села, в урочищі Буковина, на північний схід від костелу. Відкрито у 2006 р. 
В. Ільчишиним, М. Горішнім та М. Бігусом. Площа 0,35 га. Тут зібрано колекцію фрагментів 
давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля» та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

284. МОНИЛІВКА І. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в північно-східних околицях села, на 
схилах і вершині першої надзаплавної тераси лівого берега р. Східної Стрипи, уроч. Безодня, на схилі 
оберненому на захід. Відкрито у 1988 р. М. Ягодинською. Тут зібрано колекцію фрагментів 
давньоруської кераміки. Площа 4,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 21. 

285. МОНИЛІВКА ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться біля витоків Східної Стрипи, за 1-1,5 
км на північний схід від села, на схилі, оберненому на північ і вершині І надзаплавної тераси, уроч. Тіні. 
Відкрито у 1988 р. М. Ягодинською. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Площа 3 
га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА 
ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 21. 

286. МОНИЛІВКА ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в північно-західних околицях села, на 
схилі, оберненому на південний захід і вершині І надзаплавної тераси правого берега р. Східної Стрипи, 
уроч. Загрушки. Відкрито у 1988 р. М. Ягодинської. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської 
кераміки. Площа 2,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 21. 

287. МШАНЕЦЬ І. Поселення ХІІ – ХІІІ ст., уроч. Загребля. Відкрито у 1988 р. В. Оприском. 
Площа 1,0 га. 
Оприск, 1991, с. 70. 

288. МШАНЕЦЬ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст., уроч. Кам’янське. Відкрито у 1988 р. В. Оприском. 
Площа 0,6 га. 
Оприск, 1991, с. 70. 

289. МШАНЕЦЬ ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст., уроч. Млинівське. Відкрито у 1988 р. В. Оприском. 
Оприск, 1991, с. 70. 

290. МШАНЕЦЬ ІV. Поселення ХІІ – ХІІІ ст., уроч. Підлан, лівий берег струмка Верховина, 
південно-східна частина села. Відкрито у 1988 р. В. Савичем. Площа 1,4 га. 
Архів ТОКІОПІК. 

291. НІЩЕ І. Городище ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних околицях села, за 1 км на 
південь від церкви, у негустому ліску, на вершині гори, на  правому березі р. Правий Серет, уроч. Гора 
Хомець. Городище майже кругле. Площа 100 х 90 м. Відкрито у 2002 р. В. Тиліщаком та М. Бігусом. 
Обстежено у 2004 р. М. Ягодинською та Р. Миською. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – 
в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

292. ОЗЕРНА І. Поселення двошарове: давньоруський шар датується ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на 
лівому березі р. Висушки, в східних околицях селища, на північ від ставка, на схилі оберненому на захід. 
Відкрито М. Бігусом у 2003 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Площа 2 га. 
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Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 256-257. 

293. ОЗЕРНА ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на лівому березі р. Висушки, приблизно за 0,5 
км на південний схід від селища, навпроти середньої частини ставу, в південно-західній частині великого 
мису оберненому на захід. Відкрито М. Бігусом, А. Будою у 2004 р. Площа 250 м2. Тут зібрано колекцію 
фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

294. ОЗЕРНА ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на лівому березі р. Висушки (ставок), на 
південний схід від селища, навпроти південних околиць селища, по обох бортах балки та мисі 
оберненому на захід, на якому розміщені господарські споруди. Площа 5 га. Відкрито М. Бігусом, 
А. Будою у 2004 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

295. ОЗЕРНА ІV. Поселення двошарове: ранньозалізного часу (черепино-лагодівська група 
скіфського часу) та поч. Х, ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на лівому березі р. Висушки, на південний схід від 
селища, приблизно за 700 м на південь від дамби ставка, на схилі оберненому на захід. Тягнеться близько 
900 м по західній частині мису з півночі на південь. Площа 9 га. Відкрито М. Бігусом, А. Будою у 2004 р. 
Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

296. ОЗЕРНА V. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на лівому березі р. Висушки, за 1,5 км на 
південь від дамби ставка, на схилі оберненому на південний захід. Площа 2 га.Відкрито М. Бігусом, 
А. Будою у 2004 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

297. ОЗЕРНА VІ. Поселення Х - ХІІІ ст. Розміщене на лівому березі р. Висушки, за 2 км на південь 
від дамби ставка, на мисі оберненому на південь, утвореному лівим берегом річки і правим берегом її 
притоки. Площа 1 га. Відкрито М. Бігусом, А. Будою у 2004 р. Тут зібрано колекцію фрагментів 
давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

298. ОЗЕРНА VІІ. Поселення двошарове: бронзи-ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене 
за 2 км на південний схід від дамби ставка, на правому березі струмка, притоки р. Висушки, на схилі 
оберненому на південь. Займає південний схил великого мису, утвореного двома потічками. Площа 3 га. 
Відкрито М. Бігусом, А. Будою у 2004 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

299. ОЗЕРНА VІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене за 0,5 км на південний захід від селища (вул. 
Футори), на мисі лівого берега потічка, оберненому на захід. Площа 1 га. Відкрито М. Бігусом, А. Будою 
у 2004 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

300. ОЗЕРНА ІХ. Поселення другої половини ХІІІ ст. Розміщене за 1 км на південний захід від 
селища, на другій надзаплавній терасі правого берега струмка, притоки р. Восушки, на мисі, обмеженому 
з півночі струмком, зі сходу - балкою, напроти кар’єру цегельного заводу, по лівому борту балки. 
Поселення розташоване на східному схилі тераси. Площа 0,5 га. Відкрито М. Бігусом, В. Тиліщаком у 
2005 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

301. ОЗЕРНА ХІ. Поселення давньоруського часу ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в південних околицях 
села за 50 м на захід від звіроферми по правому березі струмка. Відкрито у 2008 р. А. Будою. Площа 50 х 
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15 м. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; 

302. ОЛІЇВ І. Городище. Знаходиться в північно-східних околицях села, на правому березі р. 
Лопушанки, на високому мисі, в лісі, напроти церкви. Вся територія городища задернована. Локалізація 
М. Бігуса у 2002 р.  
Архів ТОКІОПІК; Ратич О., 1957, с. 8І.  

303. ОЛІЇВ ІІ. Поселення. Знаходиться за 0,7 км на захід від  села, на схилі оберненому на південь. 
Відкрито у 1988 р. В. Оприском. 
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 70. 

304. ОЛІЇВ V. Грунтовий могильник. Знаходиться за 1,2 км на  північ-північний схід від крайніх 
хат села, на мисі, утвореному глибоким яром, що тягнеться з північного заходу на південний схід, і 
невеликою балкою, що примикає до нього з півночі. Відкрито М. Бігусом у 2002 р. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

305. ОЛІЇВ VІа. Поселення ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Пам’ятка розташована на лівому 
березі р. Лопушанка, на І-ІІ надзаплавних терасах південного схилу мису, що в північно-західних 
околицях села, південніше цегельного заводу. Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки, 
глиняної обмазки, крем’яні відщепи. Пам’ятка археології виявленні у 2007 р. В. Ільчишиним, обстежено 
М. Ягодинською. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 38. 

306. ОЛІЇВ VІб. Поселення висоцької (?) культури та ХІІ - ХІІІ ст. Пам’ятка розташована на лівому 
березі р. Лопушанка, на І-ІІ надзаплавних терасах південно-східного схилу мису. Пам’ятка знаходиться в 
північно-західних околицях села, південніше цегельного заводу, західніше поселення Оліїв VІ (А). 
Підйомний матеріал поширений на площі близько 1 га. Виявлено фрагменти ліпної та гончарної 
кераміки, глиняної обмазки, крем’яні відщепи. Пам’ятка археології виявленна у 2007 р. В. Ільчишиним, 
обстежено М. Ягодинською. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 38. 

307. ПЕРЕПЕЛЬНИКИ І. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
за 2 км на південний захід від села, в південно-західній частині мису, оберненому на південний захід і 
утвореному річкою та правим бортом балки. Поселення розташоване на І-ІІ надзаплавних терасах лівого 
берега р. Стрипа, недалеко від її витоків. Площа поселення 200 х 100 м. На поверхні зібрано колекцію 
ліпної кераміки ранньозалізного часу та гончарну – ХІІ - ХІІІ ст. Відкрито М. Бігусом у 2004 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

308. ПЕРЕПЕЛЬНИКИ ІІ. Двошарове поселення: черепинсько-лагодівська група скіфського часу 
та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2,5 км на південний захід – південь від села, на південній стороні місу, по 
лівому березі р. Стрипа. Відкрито у 2004 р. М. Бігусом. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Бігус, 2006, с. 257. 

309. ПІДГАЙЧИКИ І. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІ, ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться в північно-західних околицях села, на мисі біля одинокої хати, на правого берега р. Гнилки, 
ур. Боярщина. Площа 4 га. Відкрито М. Бігусом у 2002 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

310. ПЛЕСКІВЦІ І. Поселення двошарове: ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в 
центральній частині села, на лівему березі безіменного струмка. Відкрито В. Ільчишиним у 2008 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2008, с. 11. 

311. ПЛІСНЯНИ І. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в південних околицях села, на правому 
березі р. Мала Стрипа, на 1-2 надзаплавних терасах мису, утвореного р. Мала Стрипа та її правою 
притокою. Площа 140 х 70 м. Відкрито А. Будою у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах 



 

 

209 
 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2008, с. 11. 

312. ПЛІСНЯНИ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в  південних околицях села, на 1-2 
надзаплавних терасах лівого берега р. Мала Стрипа, між рікою і дорогою на с. Вірлів. Відкрито А. Будою 
у 2008 р. Площа 80 х 45 м. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2008, с. 11. 

313. ПЛІСНЯНИ ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на  південний схід від села, на 1-
2 надзаплавних терасах лівого берега р.Мала Стрипа, на мисі, утвореному р. Мала Стрипа на заході та 
балкою на півночі, на схід від дороги на с. Вірлів. Відкрито А. Будою у 2008 р. Площа 130 х 60 м. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2008, с. 11. 

314. РАТИЩІ І. Багатошарова памятка: пізньопалеолітична стоянка, поселення висоцької 
культури, ранньозалізного часу та Х ст. Знаходиться за 0,5 км на північ – північний схід від села, на І 
надзаплавній терасі лівого берега р. Серет (ставка на річці) південної експозиції, на городах між ставом і 
лісом, в уроч. Ксьондзова гора або Зруб. Площа 1 га. Відкрито у 1988 р. В. Оприском, у 2005 р. 
обстежено М. Бігусом, В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 70; Бігус, 2006, с. 256. 

315. РАТИЩІ ІІІ. Двошарова памятка: поселення ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться за 1 км на північ від села, на мисі західної-північно-західної експозиції, утвореного 
поворотом берегової тераси лівого берега р. Серет. Берег річки високий і крутий. Поселення займає 
частину мису від його краю аж до привершинної частини. Орієнтовна площа 2,5 га. Відкрито у 1988 р. 
В. Оприском, у 2005 р. обстежено М. Бігусом, В. Ільчишиним. 
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 70; Бігус, 2006, с. 256. 

316. РЕНІВ ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 0,5 км від південно-західних околиць села, 
на правому березі Серету, на схилі оберненому на схід – південний схід. Відкрито у 1988 р. В. Оприском.  
Архів ТОКІОПІК; Оприск, 1991, с. 70. 

317. СЕРЕТЕЦЬ І. Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться за 0,5 км на північний захід від села, на корінному мисі І надзаплавної тераси 
правого берега Серету і лівого берега р. Синька, урочище Лан, на схилі оберненому на південь. Відкрито 
у 1988 р. М. Ягодинською. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Площа поширення 
матеріалу 350 х 70 м. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 20. 

318. СЕРЕТЕЦЬ ІІІ. Двошарова пам’ятка: майстерня ранньозалізного часу, поселення ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться  за 0,7 – 1 км на північ від села, в східній частині мису, на І надзаплавній терасі правого 
берега Серету і лівого берега р. Синька (від Серетця І – 800 м), урочище Лан, на схилі оберненому на 
схід. Відкрито у 1988 р. М. Ягодинською. Площа поширення матеріалу 100 х 50 м. Тут зібрано колекцію 
фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 20. 

319. СЕРЕТЕЦЬ IV.  Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться на 
схилі І надзаплавної тераси правого берега озера, за 1,5-2 км на північ-північний схід від села, уроч. За 
ставом, на схилі оберненому на південь. Відкрито у 1988 р. М. Ягодинською. Тут зібрано колекцію 
фрагментів давньоруської кераміки. Площа поширення матеріалу 11,25 га. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1988, с. 20-21. 

320. ТУСТОГОЛОВИ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 100 м на північ від села, біля 
старої ферми і польової дороги, на городах, на І надзаплавній терасі правого берега р. Східна Стрипа. 
Площа 0,5 га. Відкрито М. Бігусом у 2002 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. 
Площа поширення матеріалу 1,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

321. ТУСТОГОЛОВИ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 500 м на північ від села, І-ІІ 
надзаплавні тераси, на південному схилі балки, що спускається до річки, правий берег р. Східна Стрипа. 
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Площа 2,5 га. Відкрито М. Бігусом у 2002 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

322. ФУТОРИ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-західній частині села, на лівому 
березі р. Стрипа, приблизно за 0,6 км на південь від місця впадіння в Стрипу р. Гребельки, в уроч. За 
Бзовицьким, на схилі оберненому на захід. Відкрито М. Бігусом у 2005 р. Тут зібрано колекцію 
фрагментів давньоруської кераміки. Площа 1,0 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

323. ЦЕБРІВ ІІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
приблизно за 4,5 – 5 км на південь від околиць села і за 1 км на південний захід від автодороги Тернопіль 
- Зборів, поруч з західними межами дачного кооперативу, на високому мисоподібному підвищенні, 
оберненому на південь між ставом і струмком. Фрагменти кераміки (вінчики, стінки денця) фіксувалися 
переважно на вершині мису та на ІІ надзаплавній терасі. Площа 2 га. Відкрито М. Ягодинською у 2004 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

324. ЧЕРНИХІВ ІІ. Багатошарове поселення: стоянка пізнього палеоліту, ранньозалізного часу та 
ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 600 м на північ від села, на правому березі Серету, ур. Сервилиця, на схилі 
оберненому на схід. Відкрито В. Оприском у 1988 р. Площа поширення матеріалу 1,0 га. 
Архів ТОКІОПІК. 

325. ЧЕРНИХІВ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 800 м на північ від села, ур. Глиняни, 
на схилі оберненому на схід. Відкрито В. Оприском у 1988 р.  
Архів ТОКІОПІК. 

326. ЧЕРНИХІВ V. Поселення двошарове:  ранньозалізного (ІІ-І тис. до н.е.) та давньоруського 
часів ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в центральній частині села по правому березі р. Серет, між церквою та 
річкою. Відкрили у 2013 р. М. Бігус, А. Загородній. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

Козівський район 
327. АВГУСТІВКА-ХОРОСТЕЦЬ (кол. Хоробрів). Ґрунтовий могильник, розміщений на 

суміжних полях сіл Августівка і Хоробрів. Поховання з безінвентарними трупопокладеннями. Тільки в 
одному похованні була виявлена бронзова сережка. Відкритий випадково у 1910 р. під час польових 
робіт.  
АП, 1982, с. 160; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 59; Janusz, І9І8, s. 90.  

328. БУДИЛІВ ІІ. Двошарове поселення Лука-Райковецької культури та ХІІ – ХІІІ ст. Поселення 
розташоване у східних околицях села, на пологих схилах правого берега ставу, між двома неглибокими 
ярами. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,8 га. Виявлено фрагменти ліпної та гончарної 
кераміки. Пам’ятка відкрита у 2007 р. О. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 39. 

329. БУДИЛІВ ІV. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване у східних околицях села, на 
пологих південно-західних схилах правого берега ставу, навпроти дамби. Підйомний матеріал 
зустрічається на площі 0,6 га. Виявлено фрагменти гончарної кераміки. Пам’ятка відкрита у 2007 р. 
О. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 39. 

330. ВЕЛИКИЙ ХОДАЧКІВ І. Двошарове поселення періоду мезоліту та давньоруської культури 
ХІІ – ХІІІ ст., розташоване в південній частині с. Великий Ходачків, по вул. Залізнична, за 400 м на 
північ від залізничного полотна. Відкрите А. С. Загороднім у 2010 р. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2010, с. 165. 

331. ВІКТОРІВКА І. Двошарове поселення: епохи бронзи-ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться за 2 км на південний схід від околиць села, на пологих схилах лівого берега р. Студенка. 
Відкрите у 2008 р. О. Дерехом. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. Площа 0,40 га. 
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Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2008, с. 11-12. 

332. ВЕЛИКА ПЛАВУЧА. Грунтовий могильник. Розміщений в урочищі Польське Село. 
Розкопано три підплитових поховання, в яких знайшли на пальцях рук бронзові перстені. Поховання 
були орієнтовані головами на захід. Розкопки провів Т. Сулімірський. Матеріали передані в 
Археологічний музей ПАН у Кракові.  
АП, 1982, с. 160; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 957, с. 61.  

333. ГОРОДИЩЕ І. Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, черняхівської, райковецької 
культур та ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться біля хут. Млинки, за 1-1,5 км на південний захід від села, на І 
надзаплавній терасі правого берега р. Восушки, на високому крутому мисі, утвореному 2 неглибокими 
ярами і оберненому на південний схід. Поселення похило спускається до річки. Відкрите у 1987 р. 
М. Ягодинською. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1987, с. 14. 

334. ГОРОДИЩЕ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на І надзаплавній терасі лівого берега 
р.Восушки, напроти хут. Млинки, за 1-1,5 км на південний захід від села, за 500-700 м на схід від хут. 
Млинки, на високому мисі, утвореному двома глибокими ярами і оберненому на північний захід. Із 
заходу від поселення – невелике озеро, з якого витікає струмок, що впадає в р. Восушку. Відкрите 1987 р. 
М. Ягодинською. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1987, с. 14. 

335. ГОРОДИЩЕ ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на південний схід від хут. 
Млинки, за 2 км на південний схід від села, на І надзаплавній терасі лівого берега р. Восушки, на 
високому крутому мисі оберненому на захід, утвореному глибоким яром і правим берегом струмка, що 
впадає у Восушку. Відкрите 1987 р. М. Ягодинською. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – 
в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1987, с. 14. 

336. ГОРОДИЩЕ ІV. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на березі р. Восушки, уроч. Городище. 
Городище є яскравим прикладом городища з укріпленнями, форма яких не залежить від рельєфу 
місцевості. Воно має зовсім правильну круглу форму. Займає маленьку ділянку на краю високого плато, 
на схилі, що злегка понижується. По периметру городище обведене валом, що висипаний із суглинків. 
Діаметр площадки 55 м. У 1963 р. городище обстежив загін по вивченню твердинь під керівництвом 
П. Раппопорта. Матеріали передані у фонди Львівського історичного музею.  
АП, 1982, с. 160; Архів ТОКІОПІК; Раппопорт, 1967, с. 19, 120, 222, 223. 

337. ГОРОДИЩЕ V. Двошарове поселення черепино-лагодівської групи ранньоскіфського часу та 
ХІІ - ХІІІ ст. Поселення розташоване на південно-західному схилі підвищенного мису, утвореного із 
заходу лівим берегом р. Восушка та із півдня балкою, в південних околицях села. Підйомний матеріал 
зустрічається на площі приблизно 1,5 га. Виявлено фрагменти гончарної та ліпної кераміки, обмазку, 
кістки свійских тварин. Пам’ятки археології виявленні у 2007 р. В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 39-40. 

338. ГОРОДИЩЕ VІІ. Поселення давньоруського часу (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в південних 
околицях села на високому лівому березі річки, з напільної сторони городища. Відкрито у 2014 р. 
В. Ільчишиним. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 3 га. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; 

339. ЗОЛОТА СЛОБОДА І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на лівому березі р. Студенька, 
між залізною дорогою і селом, в північно-західних околицях села, приблизно за 2 км від центру села, 
перед містком, на південному схилі пагорба. Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. На поверхні зібрана 
колекція фрагментів кераміки. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 0,5 га. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 16. 

340. ЗОЛОТА СЛОБОДА ІІІ. Поселення ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться на лівому березі ставка, що в 
полі, в північно-західних околицях села, приблизно за 1 км від центру села, на східному схилі пагорба, по 
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всій довжині берега. Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. на поверхні зібрана колекція фрагментів 
кераміки. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 0,5 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 16. 

341. КОНЮХИ ІІ. Поселення давньоруського часу (ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в східних околицях 
села, на високому пагорбі над кар’єром, по лівому березі річки. Відкрито у 2014 р. М. Ягодинською та 
В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

342. МАЛА ПЛАВУЧА І. Поселення Х, ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване у північно-західних 
околицях с. Мала Плавуча, на лівому березі ставу на р. Стрипа, між крайніми садибами с. Красне і 
крайніми садибами с. Мала Плавуча. Підйомний матеріал зустрічається на площі 2,5 га. Виявлено 
фрагменти гончарної кераміки. Пам’ятка відкрита у 2007 р. О. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 39-40. 

343. ПЛОТИЧА І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північно-західних околицях села, на І 
надзаплавній терасі правого берега Стрипи, на вершині крутого корінного берега, оберненого на захід. 
Відкрите 1987 р. М. Ягодинською. Зібрана колекція кераміки. Матеріали зберігаються у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1987, с. 15. 

344. ПЛОТИЧА ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних околицях села, на І 
надзаплавній терасі корінного мису лівого берега Стрипи, оберненому на північний схід. Відкрите 1987 
р. М. Ягодинською. Зібрана колекція кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 1987, с. 15. 

345. ПЛОТИЧА ІV. Двошарове поселення черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Розташоване на 
березі ставка, в його північно-східній частині. Відкрите А. Р. Чоканом і Л. Д. Строцень у 2009 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 4. 

346. ЦЕНІВ І. Поселення двошарове: черняхівської та давньоруської культур (ХІІ – ХІІІ ст.). 
Знаходиться в північній частині села, на І– ІІ надзаплавній терасі правого берега струмка. Відкрито у 
2008 р. А. Будою. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

Монастириський район 
347. ВІСТРЯ. Грунтовий могильник. Знаходиться в селі біля церкви, ур. Цвинтарище. Відкритий у 

1999 р. місцевими мешканцями. Тут знайдений мідний хрест-енколпіон з Розп’яттям. Хрест знаходиться 
у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 2008, с. 175, 182, рис. 3,3. 

348. ДОБРОВОДИ ІІ.  Багатошарова пам’ятка: стоянка пізнього палеоліту, поселення райковецької 
культури та ХІІ - ХІІІ ст. Простягається з півночі на південь, знаходиться в межах сучасного села, на 
городах, на західному похилому березі р. Добровідка, уроч. Задвір. Відкрито у 1996 р. В. Тиліщаком. Тут 
зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки.  
Архів ТОКІОПІК; Тиліщак, 1999, с. 114. 

349. ДОБРОВОДИ IV . Могильник підплитовий. Знаходиться приблизно за 2 км на північний схід 
від села, на плато біля витоку струмка, уроч. Кульбаки. Відкрито В. Тиліщаком у 2001 р.  
Архів ТОКІОПІК. 

350. ДОБРОВОДИ VI . Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, райковецької культури та 
ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північних околицях села, на правому березі р. Добровідки, на схилі 
оберненому на схід. Відкрито у 2001 р. В. Тиліщаком. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської 
кераміки. 
Архів ТОКІОПІК. 

351. ЗАЛІССЯ VI.  Городище Х - ХІІІ ст. Розміщене на високій горі в лісі Спас за 2 км на південь 
від села. Оточене з північного заходу і сходу трьома високими валами і глибокими ровами. Довжина з 
трьох боків по 220 м, діаметр площадки у межах внутрішнього валу 180-200 м. Площа 2 га. Виявлено 
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уламки давньоруського посуду. Розвідки О. Ратича у 1949 р., у 1967 та І975 рр. обстежив пам′ятку 
І. Герета, у 2000 р. – М. Ягодинська та Б. Строцень. 
АП, 1966, с. 323; АП, 1982, с. 162; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 63; Janusz, І9І8, s. 96.  

352. КОВАЛІВКА І. Поселення багатошарове: ранньозалізного часу, черняхівської, липицької 
культур та ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться за 4 км на північний схід від села, на північно-східному зверненому 
до сонячної сторони березі пересохлого струмка, уроч. Вовчі лози і Поперечки. Відкрито В. Тиліщаком у 
1996 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки.  
Архів ТОКІОПІК; Тиліщак, 2003, с. 163.  

353. КОРОПЕЦЬ І. Городище І. Розміщене в селі й носить назву Городище. Знаходиться на 
північній-північно-східній околиці села, на лівому березі р. Коропець. Городище має форму еліпса, 
довша вісь якого орієнтована по лінії схід-захід (довжина 240 м, ширина від 25 до 95 м). Його площа 1,5 
га. Подекуди збереглися сліди валів та ровів. На поверхні городища і в двох шурфах виявлено уламки 
кераміки, частина яких відноситься до давньоруського часу Х - ХІІІ ст. Відкрито у 1949 р. експедицією 
Інституту археології України (О.Ратич).  
АП, 1982, с. 162; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 65.  

354. КОРОПЕЦЬ ІІ. Городище ІІ. Датується ХІІ-ХІІІ ст.Розміщене в лісі Замчисько, за 4 км на 
північ від села. Зі сходу, півдня і заходу городище обмежене стрімкими схилами мису горба, на якому 
воно розміщене. Із півночі мис цей відділений від решти горба чотирма валами. Площа городища дуже 
зруйнована кам′яним кар′єром.  
АП, 1966, с. 323; АП, 1982, с. 162; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 65.  

355. ОЛЕША І. Поселення давньоруської культури Х-ХІІІ ст. Знаходиться по лівому березі ставка, 
на південний захід від села. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК. 

356. ОЛЕША ІІ. Поселення Х-ХІІІ ст. Знаходиться на правому березі ставка, на південний захід від 
села. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. 
Архів ТОКІОПІК. 

357. ШВЕЙКІВ VIII.  Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на північ від села біля повороту 
на с. Заставці, на 2 надзаплавній терасі лівого берега р. Коропець, на схилі оберненому на захід. Відкрито 
В. Ільчишиним у 2005 р. Площа 1,5 га. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

Підволочиський район 
358. ДОРОФІЇВКА І. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 

західних околицях села, на мисі правого корінного пологого берега Збруча, на схилі оберненому на схід. 
Площа 750 кв.м. Відкриття у 1988 р. І. Михальчишиним. На поверхні поселення зібрано колекцію 
давньоруської кераміки. 
Архів ТОКІОПІК; Михальчишин, 1988, с. 2. 

359. КАМ’ЯНКИ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на лівому високому крутому березі р. 
Самець, що понижується в бік с. Росохуватець, на схилі оберненому на захід. Відкрито 
І. Михальчишиним. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. 
Архів ТОКІОПІК; Михальчишин, 1990, с. 78. 

360. КОШЛЯКИ І. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться за 800 м на південь 
від південних околиць села, на мисі, утвореному правим берегом р. Гнила та лівим берегом безіменного 
струмка. Відкрито у 2007 р. О. Дерехом. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 1,0 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК.  

361. НОВЕ СЕЛО І. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться за 0,5 км на 
південь від села, на правому березі р. Самчик, на мисоподібному пагорбі біля дороги на Козярі. Відкрито 
у 2005 р. В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

362. НОВЕ СЕЛО ІІІ. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться в східній 
околиці села. Відкрито у 1974 р. І. Геретою. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 0,7 
га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА 
ІА НАН Українита в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 
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363. ОСТАП′′′′Є. Грунтовий підплитовий могильник. Розміщений на околиці села. Тут виявлено 
підплитове поховання з трупопокладенням. Кістяк був орієнтований головою на південний захід, у 
похованні знайдено уламки посуду, перстень зі срібного дроту, бронзовий ґудзик і кусок золототканої 
парчі. Поховання виявлене у 1929 р.  
АП, 1966, с. 325; АП, 1982, с. 163; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 68.  

364. ОСТАП’Є І. Поселення багатошарове: культури Ноа, західноподільської групи скіфського 
часу, черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на захід від села, південний схил мису, 
утвореного правим берегом р. Гнила Рудка і правим берегом р. Гнила. Площа 3 га. Відкрито М. Бігусом у 
2005 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 18-19. 

365. ОСТАП’Є ІІ. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
східних околицях села, північно-західний берег ставу, утвореному на потічку. Площа 0,5 га. Відкрито 
М. Бігусом у 2005 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 18-19. 

366. ПАНАСІВКА ІІІ. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
за 2 км на захід від села, на пологому мисі, оберненому на південь. Мис утворений двома потічками, що 
впадають в струмок (притока р. Качави). Площа 0,5 га. Відкрито Б. Строценем у 2000 р. Зібрано колекцію 
давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Тиліщак, 2003, с. 164-165. 

367. ПАНАСІВКА ІV. Поселення багатошарове: черняхівської культури, ХІІ - ХІІІ ст. та пізнього 
середньовіччя. Знаходиться за 2,5 км на захід від  села, на межі сіл, на пологому мисі (оберненому на 
південь) правого берега струмка (притока р. Качави). Площа 3 га. Відкрив Б. Строцень в 2000 р. Зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Тиліщак, 2003, с. 165. 

368. РОЖИСЬК І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене в урочищі Рудка. Виявлено уламки 
давньоруської кераміки. Матеріали передано у фонди Інституту українознавства НАН України.  
АП, 1966, с. 325; АП, 1982, с. 163; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 69.  

369. РОЖИСЬК ІІ. Могильник ХІІ-ХІІІ ст. Розміщений над р. Збруч. Тут виявлено ґрунтове 
трупопокладення зі скляним браслетом на руці. Матеріали зберігаються у фондах Інституту 
українознавства НАН України.  
АП, 1982, с. 163; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 69.  

370. СКОРИКИ І. Поселення багатошарове: комарівсько-тшинецької культура (ХV – ХІІ ст. до 
н.е.), черняхівської (ІІІ- ІV ст. н.е.) та давньоруської (ХІІ – ХІІІ ст.) культур. Знаходиться у східних 
околицях села, по лівому березі ставу. Відкрито у 2006 р. С. Грабовим та В. Ільчишиним. Підйомний 
матеріал зустрічається на площі приблизно 0,75 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК.  

371. СТАРИЙ СКАЛАТ ІІ. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться у західних 
околицях м. Скалат, на І надзаплавній терасі південно-східної частини мису, утвореного двома 
струмками. Відкрито у 2009 р. В. Катрусяком. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 1,0 
га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

372. СТАРОМІЩИНА І. Багатошарове поселення ранньозалізного часу, черняхівської культури та 
ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в східних околицях села, уроч. Закуток. Поселення витягнуте вздовж високого, 
але пологого корінного берега Збруча, на схилі оберненому на схід. Площа  2,1 га. Відкрито у 1988 р. 
І. Михальчишиним. 
Архів ТОКІОПІК; Михальчишин, 1988, с. 1 

 
Теребовлянський район 

373. БОРИЧІВКА ІV. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться за 1 км на захід 
від села, по лівому березі струмка, біля лісу. Відкрито у 2012 р. А. Загороднім, В. Ільчишиним, 
А. Чоканом. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 0,3844 га. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
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Архів ТОКІОПІК. 

374. БУДАНІВ V. Комплексна пам’ятка: три кургани, на яких зараз споруджено 3 дерев’яні хрести. 
Поруч зафіксовано могильник, утворений з численних (більше 15) невисоких курганних насипів (висота 
в середньому 1 м). Пам’ятка знаходиться в північно-східній частині с. Буданів, на мисі, утвореному з 
півночі – яром з струмком, з заходу – долиною лівого берега р. Серет, з півдня – глибокою балкою з 
струмком. Могильник задерновано. Площа пам’ятки 1,25 га. Пам’ятка відкрита у 2007 р. А. Будою. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 44-45. 

375. БУРКАНІВ І. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
південно-західній частині села, по правому березі р. Стрипа. Площа 200 х 50 м. Відкрито у 2006 р. 
В. Ільчишиним та М. Бігусом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

376. ВІКТОРІВКА І. Двошарове поселення черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Поселення 
розташоване на відстані 800 м на південний схід від околиць хутора Вікторівка, на південно-західних 
схилах правого берега ставу, нижче господарського двору. Підйомний матеріал зустрічається на площі 
0,1 га. Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки. Пам’ятка відкрита у 2007 р. О. Дерехом. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 45. 

377. ВЕРБІВЦІ І. Двошарове поселення ранньозалізного часу та давньоруської культури. 
Поселення розташоване у східних околицях села, на відстані 100 м на південь від церкви і будинку 
культури. Поселення займає пологі схили лівого берега струмка. Підйомний матеріал зустрічається на 
площі близько 1,0 га. Пам'ятка виявлена у 2010 році О. Дерехом, А. Загороднім. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2010, с. 130. 

378. ВЕРБІВЦІ ІІ. Двошарове поселення ранньозалізного часу та давньоруської культури. 
Поселення розташоване у східних околицях села, справа від автодороги на с. Джурин. Поселення займає 
південні схили мису, утвореного лівим берегом струмка. Підйомний матеріал зустрічається на площі 
близько 0,40 га. Пам'ятка виявлена у 2010 році О. Дерехом, А. Загороднім. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2010, с. 130. 

379. ВОЛЯ ІІІ. Двошарове поселення: західно-подільська група скіфського часу та ХІІ – ХІІІ ст. 
Знаходиться на південний схід від села, на правому березі потічка (ліва притока р. Серет), недалеко від 
дороги на Тернопіль, навпроти Волі ІV (через яр). Відкрите у 1990 р. О. Ситником, М. Ягодинською, 
М. Левчуком. У 1991 р. ними проводились охоронні розкопки. На поверхні поселення та в культурному 
шарі зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

380. ВОЛЯ VІІ. Багатошарове поселення: комарівсько-тшинецької культури, ранньозалізного часу 
та ХІІ - ХІІІ ст. Поселення знаходиться в північно-західній частині с. Воля, на підвищеному мисі, 
утвореному з заходу заплавою лівого берега р. Серет, з півдня – правим берегом струмка. Поселення 
частково забудоване. На поверхні зібрана колекція фрагментів ліпної та гончарної кераміки. Пам’ятка 
відкрита В. Ільчишиним у 2009 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 8. 

381. ГЛЕЩАВА І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в східних околицях села, на першій 
надзаплавній терасі лівого берега р. Тарця, ур. Кінець, на схилі оберненому на південь. Відкрите у 2003 
р. М. Бігусом. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2004, с. 13-14. 

382. ГЛЕЩАВА ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 350 м на схід від села, на першій 
надзаплавній терасі лівого берега р.Тарця, на схилі оберненому на південь. Площа 0,0100 га. Відкрите у 
2003 р. М. Бігусом. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали 
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знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2004, с. 14. 

383. ГЛЕЩАВА ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на схід-південний схід від села, на 
лівому березі р. Тарця, біля початку ставу, на схилі оберненому на південь. Площа 2 - 2,5 га. Відкрите у 
2003 р. М. Бігусом. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2004, с. 14. 

384. ДАРАХІВ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на ІІІ надзаплавній терасі привершинній 
частині мисоподібного пагорба, що омивається правим берегом р. Брушиця (доплив р. Серет), 
обмеженого зі сходу і заходу видолинками, з півночі – долиною ріки, з північної сторони до поля 
примикають хати. Грунт – чорнозем. На поверхні поселення зібрана колекція фрагментів гончарної 
кераміки ХІІ - ХІІІ ст. Площа поселення – 3,125 га. Мис має північно-західну експозицію. Відкрито 
М. Ягодинською та Ю. Покривайлом у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2008, с. 12. 

385. ДАРАХІВ ІІІ. Багатошарове поселення: фракійського гальштату, черняхівської та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться в північно-східній частині с. Дарахів, на північ від хутора, на городах, на 1-2 надзаплавній 
терасі і привершинній частині, вздовж лівого берега р. Брушиця (доплив р. Серет). Поселення обмежене 
зі сходу старим глиняним кар’єром, що поріс ліском. Грунт – чорнозем, дуже насичений фрагментами 
ліпної і гончарної кераміки культури гальштату та черняхівської культури, зустрічаються крем’яні 
вироби, скупчення великих фрагментів глиняної обмазки, а також - залізне втульчасте долото. Площа 
поселення – 3 га. Мис має південну експозицію. Відкрито М. Ягодинською та Ю. Покривайлом у 2008 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2008, с. 13. 

386. ДЕРЕНІВКА ІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться при в’ їзді у село, по праву сторону від автодороги, біля хреста, в урочищі Селисько, на 
південно-східній похилій площадці, над джерелом. На поверхні поселення зібрано колекцію 
давньоруської кераміки. Площа поселення 0,5 га. Відкрите у 2005 р. В. Ільчишиним. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 19. 

387. ДЕРЕНІВКА ІV. Поселення двошарове: черняхівської та давньоруський (ХІІ-ХІІІ ст.) культур. 
Знаходиться в центральній частині села, за 200 м на захід від краю лісу, біля роздоріжжя з криницею, в 
районі вул. Купчинського, 144-146. Відкрито у 2013 р. А. Загороднім. Підйомний матеріал зустрічається 
на площі приблизно 2,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

388. ДОЛИНА ІІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та Х – ХІІІ ст. Знаходиться  за 2 
км від південних околиць села, на мисоподібному виступі І надзаплавної тераси лівого берега Серету 
оберненому на південний захід, ур. Поле. Відкрито О. Ситником у 1981 р. Площа 0,12 га. На поверхні 
поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

389. ДОЛИНА ІV. Багатошарове поселення трипільської, голіградської, черняхівської культур та Х, 
ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північно-східних околицях села, навпроти недіючої ферми, уроч. Під Бердою, 
на лівому березі старого русла р. Серет. Поселення витягнуте по лінії північ – південь. Площа 4,0 га. 
Відкрито у 2006 р. Р. Миською. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 16-17. 

390. ДОЛИНА VІ. Багатошарова пам'ятка: городище та поселення трипільської культури, 
ранньозалізного часу та Х ст. Знаходиться в  південно-східних околицях села, уроч. Стінка, у верхній 
частині вузького мисоподібного відрогу, що стрімко спускається від вершини плато до лівого берега 
старого русла Серету. Городище має витягнуту підпрямокутну форму  з північного та південного боків 
відокремлене ровом та валом, зі сходу і заходу городище обмежене стрімкими схилами. Територія 
городища заросла лісом. Площа 1,07 га. Відкрито у 2006 р. Р. Миською. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 17. 
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391. ДОЛИНА VІІ. Поселення багатошарове: трипільської культури (ІV – ІІІ тис. до н.е.), 
ранньозалізного часу та давньоруської культури (Х, ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться у південних околицях 
села, за 250 м від автодороги на с. Буданів, на двох дюноподібних підвищеннях лівого берега р. Серет. 
Відкрито у 2010 р. І. Зінчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Теребовлянського краєзнавчого 
музею та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

392. ЗАЗДРІСТЬ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 4 км на південний захід від села біля 
меліоративного каналу, ур. Могилки або Галицька (в районі геодезичної вишки). Являє собою округле 
підвищення площею 1,8 га, що піднімається над заболоченою колись рівниною на 3-4 м. Відкрито у 1988 
р. В. Петегиричем. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. 
Архів ТОКІОПІК; Петегирич, 1988, с. 1. 

393. ЗАЛАВ'Є І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться в північно-західній частині с. Залав’є, на 
мисоподібному підвищенні 1-ї надзаплавної тераси правого берега р. Серет, біля містка через ріку. Ґрунт 
чорний, гумусований. Товщина культурного шару 0,9 м. Рельєф спокійний з невеликим ухилом на захід. 
Мис має західну експозицію. На поверхні зібрана колекція фрагментів гончарної кераміки. Площа 
пам’ятки – 2,5 га. Відкрито М. Ягодинською та Ю. Покривайлом у 2008 р. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2008, с. 14. 

394. ЗАРВАНИЦЯ І. Багатошарове поселення: трипільської культури, епохи бронзи – 
ранньозалізного часу, давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в центральній частині с. 
Зарваниця, на відстані 20 м на захід від приміщення духовної семінарії, на мисі, утвореному вигином 
лівого берега р. Стрипа. Площа пам’ятки – 0,2 га. Виявлено фрагменти ліпної і гончарної кераміки. 
Памятка виявленна О. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2010, с. 131. 

395. ЗЕЛЕНЧЕ І (кол. Семенів). Поселення ХІ - ХІІІ ст. Розміщене біля моста через р. Серет, на 
лівому березі, на місці пізнішого могильника, його культурний шар сягає середньої глибини залягання 
поховань – 1,5 м. Відкрите Тернопільською археологічною експедицією Львівського історичного музею 
(керівник І. К. Свєшніков у 1956 р.). Матеріали передані у фонди Львівського історичного музею. 
АП, 1982, с. 163; Архів ТОКІОПІК; Свєшніков, 1959, с. І2.    

396. ЗЕЛЕНЧЕ ІІ (кол. Семенів). Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене в урочищі Загороди. Тут 
знайдено уламки давньоруської кераміки, пряслице з рожевого пірофіліту, орнаментовану пастову 
намистину та підвіску з бронзової візантійської монети Іоана І Цимісхія (969-976). У 1956 р. поселення 
обстежила й зібрала підйомний матеріал Тернопільська археологічна експедиція Львівського історичного 
музею (керівник І. К. Свєшніков). Матеріали передані у фонди Львівського  історичного музею. Звіт про 
роботу зберігається у Науковому архіві ЛІМ.  
АП, 1982, с. 164; Архів ТОКІОПІК; Свєшніков, 1959, с. І2, 69. 

397. ЗЕЛЕНЧЕ ІІІ (кол. Семенів). Грунтовий могильник ХІІ - ХІІІ ст. з трупопокладеннями, 
розміщений на території с. Зеленче, біля мосту через р.Серет, на лівому березі. Частина могильника 
зруйнована глиняним кар’єром, частина зруйнована окопами 1914-1918 років.  Він розміщений на місці 
більш давнього поселення – трипільської культури та ХІ - ХІІ ст. Кістяки орієнтовані головами на захід. 
Зачисткою стіни кар′єру відкрито поховання підлітка без речей. Кістяк був витягнутий, на гилибні 0,7 м, 
орієнтований головою на захід-південний захід. Могильник відкритий Тернопільською археологічною 
експедицією Львівського історичного музею (керівник І. К. Свєшніков) у 1956 р. Матеріали передані у 
фонди Львівського історичного музею. У 2012 році на території пам’ятки з охоронними цілями 
працювала комплексна експедиція, що складалася з наукових співробітників Інституту археології НАН 
України, ДП «ОАСУ «Подільська археологія» Інституту археології НАН України та Тернопільської 
обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. Керувала роботами М. Ягодинська. В результаті 
досліджено периферійну частину трипільського поселення, об’єкти культури Ноуа та Висоцької 
культури, а також периферійну частину давньоруського ґрунтового могильника. Всього вивчено 
пам’ятку на площі 200 кв. м. Досліджена частина могильника представлена 8 похованнями, які 
утворювали три лінії з розривом у 4-5 метрів між рядами і від 4 до 6 метрів між похованнями. Ряди йшли 
з півдня на північ. З 8 поховань два належали дітям, 6 – дорослим, в шести випадках фіксувалися 
поховальні ями. Вони були підовально-підпрямокутної форми з заокругленими кутами, розміри для 
дитячих поховань – 1,05 х 0,6 м, для дорослих – 1,95-2,15 х 0,7-0,8 м. Поховання були переважно західної 
орієнтації, безінвентарні, за виключенням двох поховань, заглиблені в грунт від 0,5-0,6 до 1,1-1,5 метрів. 
Поховання опущені в трипільську площадку. Єдине поховання № 5 знаходилось за межами 
трипільського поселення і було опущене на глибину 1,1 м, тому яма добре читалася в перед 
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материковому шарі та мала чіткі контури. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація в архіві ТОКІОПІК. 
АП, 1982, с. 164; Архів ТОКІОПІК; Свєшніков, 1959, с. 2. 

398. ЗОЛОТНИКИ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Оглянув у 1988 р. В. Петегирич, у 2013 р. 
обстежили О. Дерех та М. Бігус. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Площа 
близько 20,0 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Петегирич, 1988, с. 2. 

399. ІВАНІВКА I. Пункт, датується ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться в центральній частині села Іванівка, 
на підвищеному північному березі невеликого ставу. Пам’ятка представлена невеликою кількістю 
кераміки. Орієнтовна площа пункту – 0,1000 га. Пам'ятка виявлена у 2010 році А. Загороднім. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2010, с. 4. 

400. ІВАНІВКА ІI.  Поселення давньоруської культури (ХІІ – ХІІІ ст.). знаходиться в південно-
східних околицях села, по правому березі пересохлого ставу. Відкрили у 2011 р. А. Чокан, М. Строцень. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

401. КОБИЛОВОЛОКИ І. Поселення багатошарове: черняхівської, райковецької культур та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться за 1,2 км на північний схід від села, на правому березі каналу, за 1 км на захід від 
шосе Теребовля – Копичинці, на обох бортах (північному і західному) невеликої балки, що впадає в 
канал. Площа 2,5 га. Відкрито у 2003 р. М. Бігусом. На поверхні поселення зібрано колекцію 
давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2004, с. 17. 

402. КОБИЛОВОЛОКИ ІІ. Поселення багатошарове: черняхівської, райковецької давньоруської 
(Х - ХІ, ХІІ – ХІІІ ст.) культур. Знаходиться за 2,5 км на північний схід - схід від села, по обох боках 
(східних) струмка – лівої притоки осушувального каналу, а також ставка, утвореного на струмку, на схід 
від дороги Теребовля-Копичинці. Площа 2,0 га, Відкрито у 2003 р. М. Бігусом. На поверхні поселення 
зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2004, с. 17-18. 

403. КОБИЛОВОЛОКИ VІ. Багатошарове поселення культури Ґава-Голігради, черняхівської і 
давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване в центральній частині села Кобиловолоки, 
південніше церкви, на північних схилах правого берега невеликого ставу. Підйомний матеріал 
зустрічається на площі 1 га. Виявлено фрагменти гончарної і ліпної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 
році О. Дерехом та А. Загороднім. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 92. 

404. КРИВКИ ІІІ. Двошарова пам’ятка: скіфського часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на північний 
схід від села Кривки, на південь від смт. Микулинці Теребовлянського району, з лівої сторони від 
автодороги Микулинці - Кривки, близько 40 м на північний схід від мосту через р. Серет, на першій 
надзаплавній терасі лівого берега р. Серет, на мисоподібному виступі, утвореному р. Серет та балкою зі 
сходу. На сході межує з садибами. Грунт – чорнозем. В культурному шарі знайдено чисельні фрагменти 
кераміки. Площа пам’ятки 0,15 га. Пам’ятка відкрита у 2007 р. А. Будою. 
Строцень, 2007, с. 45-46. 

405. КРОВІНКА ІІІ. Поселення райковецької та давньоруської культур (Х ст.). Поселення 
розташоване у північних околицях с. Кровінка, правому березі р. Гнізна, біля крайніх хат, в лісі. На 
поверхні зібрана невелика колекція фрагментів ліпної кераміки, фрагмент манжетовидного вінця 
ранньогончарного горщика. Пам’ятка відкрита В.В.Ільчишиним у 2009 р. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 9. 

406. КРОВІНКА ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Поселення розташоване у південно-західних околицях 
с. Кровінка, на 2-3 надзаплавних терасах правого берега р. Гнізна, між залізничною колією та 
автодорогою на м. Теребовля, по вул. Хатки. На поверхні зібрана колекція фрагментів гончарної 
кераміки. Підйомний матеріал зустрічається на площі близько 0,5 га. Пам'ятка виявлена у 2009 році 
А. Чоканом та А. Загороднім. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 9. 
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407. КРОВИНКА VІ. Поселення давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване в 
центральній частині села Кровинка, вище будинку культури. Підйомний матеріал зустрічається на площі 
0,5 га. Виявлено фрагменти гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 році О. Дерехом та 
А. Чоканом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 92. 

408. ЛАДИЧИН І. Двошарове поселення культури Ноа та давньоруського часу ХІІ – ХІІІ ст. 
Поселення розташоване в північно-західній частині села Ладичин, на високому правому березі струмка. 
Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,35 га. Виявлено фрагменти гончарної кераміки. Пам'ятка 
виявлена у 2011 році В. Ільчишиним та А. Загороднім. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 93. 

409. ЛАСКІВЦІ І (хутір Кульчики). Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на північний 
захід від західних околиць хут. Кульчики, на лівому березі ставка, при впадінні в став меліоративного 
рову, на мисоподібному пагорбі утвореному лівим берегом меліоративного рову з півдня і лівим берегом 
ставка зі сходу. Поселення розташовано на І та ІІ надзаплавних терасах південно-східного схилу пагорба. 
Площа 0,25 га. Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. Тут зібрано колекцію фрагментів давньоруської 
кераміки та уламки глиняної обмазки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 19. 

410. ЛАСКІВЦІ ІІ (хутір Кульчики). Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на північний 
захід від села, в південних околицях хут. Кульчики, на лівому березі ставка, при впадінні в став зі сходу 
меліоративного рову. Поселення розташовано на межі І та ІІ надзаплавних терас північного схилу 
пагорба. Площа 0,25 га. Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. Тут зібрано колекцію фрагментів 
давньоруської кераміки та уламки глиняної обмазки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 19-20. 

411. ЛАСКІВЦІ ІІІ (хутір Кульчики). Поселення Х, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на північний 
захід від села, в західних околицях хут. Кульчики, на првому березі ставка, за 100 м перед дамбою 
Поселення розташовано на І та ІІ надзаплавних терасах південно-західного схилу пагорба. Тягнеться 
смугою приблизно 100 м в довжину і 50 м в ширину. Площа 0,5 га. Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. Тут 
зібрано колекцію фрагментів давньоруської кераміки та уламки глиняної обмазки. Матеріали знаходяться 
у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 20. 

412. ЛАСКІВЦІ ІV. Двошарова пам’ятка: пізньої бронзи (культури НОА) та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на північ від хутора Кульчики, що належить до с. Ласківці Теребовлянського району 
Тернопільської області і знаходиться приблизно за 2 км на північний захід від с. Ласківці. Поселення 
займає мисоподібний виступ північно-західної експозиції, утворений з заходу і півночі двома потічками, 
що зливаються; з північного сходу і сходу поселення обмежене заболоченою балкою. В західній частині 
поселення – невеликий лісок. Грунт – чорнозем. В культурному шарі знайдено чисельні фрагменти 
кераміки, а також кістяну проколку та кістяний штамп. Площа пам’ятки 3,0 га. Пам’ятка відкрита у 2007 
р. А. Будою. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 46. 

413. ЛАСКІВЦІ V. Двошарова пам’ятка: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на 
північних схід від хутора Кульчики, що належить до с. Ласківці Теребовлянського району Тернопільської 
області і знаходиться приблизно за 2 км на північний захід від с. Ласківці. Поселення займає 1-2 
надзаплавні тераси південної частини мисоподібного виступу західної експозиції, утворений з заходу 
потічком, з півдня і півночі поселення обмежене заболоченими балками. Грунт – чорнозем. В 
культурному шарі на площі 0,75 га знайдено чисельні фрагменти кераміки, а також фрагменти обмазки. 
Площа пам’ятки 0,4 га. Пам’ятка відкрита у 2007 р. А. Будою. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 46-47. 

414. ЛАСКІВЦІ VІ. Двошарове поселення черняхівської і давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. 
Поселення розташоване в північно-східних околицях села Ласківці, на пологих схилах лівого берега 
струмка. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,32 га. Виявлено фрагменти гончарної кераміки. 
Пам'ятка виявлена у 2011 році О. Дерехом та А. Чоканом. Матеріали знаходяться у фондах 
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Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 92-93. 

415. ЛАСКІВЦІ VІІ. Багатошарове поселення: ранньозалізного віку (І тис. до н.е.), черняхівської та 
давньоруської (ХІІ – ХІІІ ст.) культур. Поселення розташоване в східній частині села, по правому березі 
р. Перейма. Пам'ятка виявлена у 2014 р. А. Загороднім та М. Строценем. Підйомний матеріал 
зустрічається на площі 2,0 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

416. МАЛІВ І. Двошарове поселення: ранньозалізного віку (І тис. до н.е.) та давньоруської 
культури (ХІІ – ХІІІ ст.). Поселення розташоване в південно-західній частині села,по лівому березі р. 
Серет. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 4,15 га.. Пам'ятка виявлена у 2013 р. 
А. Загороднім та М. Бігусом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

417. МИКУЛИНЦІ ІІІ. Городище ХІ – ХІІІ ст. на території якого побудований замок ХVI ст. 
Знаходиться в північній частині селища, на ІІ надзапланій терасі правого берега Серету. Літописне місто 
Микулин. Дослідження проводив у 1988 р. В. Чорноус. Проведені шурфування валу, зібрана кераміки 
ХІІ-ХІІІ ст. Обстежено М. Ягодинською у 2002-2004 рр. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Чорноус, 1991, с. 101-102. 

418. МИКУЛИНЦІ ІV. Двошарова пам’ятка: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
північних околицях селища, за 200 м на північний схід від пивзаводу. Поселення займає 1-2 високі 
надзаплавні тераси лівого берега безіменного струмка, що впадає у Серет. В культурному шарі на площі 
0,18 га знайдено чисельні фрагменти кераміки, а також фрагменти обмазки. Пам’ятка відкрита у 2008 р. 
А. Будою. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2008, с. 47. 

419. МОГИЛЬНИЦЯ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване у південних околицях с. 
Могильниця, на лівому березі ставу (урочище «Дворський ліс»). Зібрана колекція фрагментів гончарної 
кераміки. Підйомний матеріал зустрічається на площі близько 4 га. Пам'ятка виявлена у 2009 році 
О. Дерехом, А. Чоканом, С. Грабовим. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 9. 

420. МШАНЕЦЬ ІІІ. Двошарове поселення черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 
4 км на північний схід від північних околиць с. Мшанець Теребовлянського району Тернопільської 
області, біля хутора Іванівка. Займає північно-східні околиці хут. Іванівка, на вершині мисоподібної 
(східної експозиції) невисокої 1 - 2 надзаплавній терасі правого берега р. Тайни, приблизно за 200 м на 
північний захід від ставка. Поселення тягнеться вузькою смугою вздовж берега р. Тайни. Поселення 
обмежене з півночі – лісопосадкою, з заходу – польовою дорогою, зі сходу - долиною ріки, з півдня – 
неглибоким видолинком. Зібрана колекція черняхівської та давньоруської кераміки, є мініатюрне 
біконічне пряслице з червоного пірофіліту, кістки ВРХ та дрібних тварин. Грунт – чорнозем. Площа 
пам’ятки 3,5 га. Пам’ятка відкрита у 2007 р. Б. Строценем, М. Ягодинською, М. Строценем. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 47. 

421. МШАНЕЦЬ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на південний схід від східних 
околиць с. Мшанець, приблизно за 200 м на захід від залізничної колії, північніше ставка, на 
привершинній частині 3-х мисоподібних горбів східної експозиції, по лівому березі струмка (південної 
притоки р. Тайни), що витікає з невеликого ставка. Поверхня поселення задернована. Зібрана невелика 
колекція дрібнофрагментованих стінок горщиків. Ґрунт – чорнозем. Площа пам’ятки 21,25 га. Пам’ятка 
відкрита у 2007 р. Б. Строценем, М. Ягодинською, М. Строценем. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 47-48. 

422. НАДРІЧНЕ І. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на лівому березі р. Стрипи, на підвищенні, з 
правого боку дороги, що веде до с. Соснів (південно-східна околиця села), між старим і новим руслом 
Стрипи. Городище овальної форми. Розміри площадки 80 х 90 м, воно поруйновано військовими 
траншеями. Вал зберігся із західного боку. Висота валу з боку площадки 2 м, з зовнішнього боку за 
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рахунок обриву до берега річки висота валу складає 6 - 8 м. З північного боку городище відрізане 
пересохлим рукавом р. Стрипи. Із східної сторони площадка обмежена глибоким ровом. За ровом 
знаходиться ще одна площадка під трикутної форми, яка має сліди невиразного рову. Площадка 
задернована Виявлено у 1988 р. В. Петегиричем. Виявлена кераміка ХІІ - ХІІІ ст. та ХVІ - ХVІІ ст. 
Обстежено М. Ягодинсьою у 2006 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Петегирич, 1988, с. 1. 

423. ПІДГАЙЧИКИ ІV (кол. Підгайчики Юстинові). Могильник курганний. Розміщений на 
узгір′ї при дорозі з Підгайчиків до Теребовлі. У чотирьох з п′яти розкопаних тут курганів виявлені 
трупопокладення, а в п′ятому – трупоспалення. В одному із трупопокладень був бронзовий кручений 
перстень, бронзові сережки, бронзові прикраси на шию з срібними вушками та сердолікова намистина. 
Кургани розкопав у 1876 р. А.Кіркор. Локалізовано співробітниками обласної інспекції охорони пам’яток 
історії та культури у 2004 р. 
АП, 1982, с. 163; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 68, 69; Janusz, І9І8, s. 247.  

424. ПІДГОРА І (с. Зеленче). Городище. Знаходиться в лісі, в північній околиці села, між 
Угорницьким (Підгорянським) монастирем і Теребовлею, ур. Костюлик. Городище сильно пошкоджено 
карстами. Від нього лишився в непоганому стані лише один вал. Пам'ятка виявлена у 2000 р. 
І. Зінчишиним. В 2002 р. городище обстежували М. Ягодинська та Л. Виногродська. У 2004 р. шурфував 
Р. Миська. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 14-15; Ратич, 1957, с. 69; Чачковський, 1931, с. 11.  

425. ПІДГОРА ІІ (с. Зеленче). Курганний могильник. Кургани розташовані на відстані 0,5 км на 
північ від монастиря, на вершині плато, в лісі. Кургани розташовані групами по 2 в напрямку північ-
південь. Діаметр курганів 1—15 м, висота – 0,5-1,0 м. Пам’ятка відкрита В. Ільчишиним у 2009 р. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 10. 

426. ПЛЕБАНІВКА ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на південний схід від села, на 
природньому мисі між шосе і залізничним мостом, між лівим берегом Гнізни і струмком, на схилі 
оберненому на північний захід, уроч. Поле. На поселенні зібрана колекція давньоруських вінчиків та 
стінок. Відкрито і обстежено у 1987 р. О. Ситником та М. Ягодинськолю. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

427. РОМАНІВКА ІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться в 
центральній частині с. Романівка, на північний захід від місцевої церкви, на 1-2 надзаплавній терасі  
лівого берега р. Гнила Рудка, біля містка через ріку. Грунт темно-сірий, гумусований, з інтенсивним 
заповненням керамікою. Схил має південну експозицію. На поверхні зібрана колекція фрагментів 
гончарної кераміки черняхівської та давньоруської (ХІІ - ХІІІ ст.) культур. Відкрито М. Ягодинською та 
Ю. Покривайлом у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2008, с. 14. 

428. СЕМЕНІВ І (кол. с. Зеленче). Два давньоруські городища розміщені на стику території села 
Зеленче та Семенова, за 3 км на схід від сучасної Теребовлі. Велике городище знаходиться на мисі при 
впадінні рік Гнізна та Серет, а Мале на правому березі Серета. З напільного боку мис Великого городища 
захищали дугоподібний земляний вал та рів. Непогано збереглася північно-східна частина валу. Тут вал 
має висоту біля 3 м, а рів, що перед ним –2 м. Середня ширина його 20 м. Рештки валу довжиною 150 м 
замикають трикутник, утворений Серетом і Гнізною. З північного заходу до цієї укріпленої площадки 
примикає друга площадка, яка тягнеться вздовж ріки і також прикрита з напільного боку валом і ровом. 
Поверхня цієї площадки примірно на 1,5 м нижча від першої. Загальна площа понад 2 га. На городищі 
зібрано уламки кераміки, зокрема, великих корчаг. Мале городище, що знаходиться навпроти Великого, 
розміщене на рівній місцевості, в заплаві р. Серет та має форму, близьку до трикутника, уроч. Замчище. 
Площадка його (розміром 70 х З0 м) піднімається дещо вище над заплавою і по периметру оточена 
валом, що має висоту до З м. Обидва городища існували одночасно як єдиний комплекс. Археологічний 
матеріал Великого городища лише в незначній мірі відноситься до XI ст. а основна його частина, як і 
матеріал з Малого городища відноситься до ХІІ - ХІІІ ст. У 1956 р. пам′ятки обстежила Тернопільська 
археологічна експедиція Львівського історичного музею під керівництвом І. Свєшнікова, а в 1962 р. – 
загін по вивченню твердинь ІА АН СРСР під керівництвом П. Раппопорта. У 1984 р. обидва городища 
обстежили і зняли інструментальний план Прикарпатська археологічна експедиція РАН під керівництвом 
І. Русанової, Б. Тимощука, а також Давньоруська археологічна експедиція під керівництвом 
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М. Ягодинської. Результатом роботи експедицій було ідентифікування вищезазначених городищ, як 
складових міста-мегаполіса Теребовлі, центр якої знаходився на території сучасної Теребовлі в уроч. 
Замкова Гора, а на території пам’ятки Семенів І - пристань-митниця. Матеріали зберігаються у фондах 
Львівського історичного та Тернопільського краєзнавчого музеїв та в архіві ТОКІОПІК.  
АП, 1982, с. 163; Архів ТОКІОПІК; Миська, 2004а, с. 329-331; Раппопорт, 1967, с. 24, 25, 170, 175, 186, 
188-191, 222, 223; Ратич, 1957, с. 64; Русанова, 1984, с. 21, 22; Свєшніков, 1957, с. 278, 279; Тимошук, 
1998, с. 124-127.  

429. СЕМЕНІВ ІІ (кол. с. Зеленче). Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене на колишньому 
громадському пасовиську. Напроти, на другому березі р. Серет міститься городище. У великій сірій 
добре випалений кружальній посудині знайдено кількасот різнокольорових скляних кручених браслетів 
різних розмірів. Неподалік знайдено другий скарб, який складався із 500 браслетів діаметрами від 4 до 7 
см. Їх кольори: світлоблакитний, і світлозелений, з брунатно-червоними, а деколи брунатно-фіолетовими 
смужками. Скарби виявлені випадково у 1894 р. Другий скарб зберігався в Археологічному музеї ПАН у 
Кракові та Музеї Дзєдушицьких у Львові. 
АП, 1982, с. 164; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 64; Janusz, І9І8, s. 254-255.  

430. СЕМЕНІВ ІІІ. Могильник курганний з трупопокладеннями й одним трупоспаленням ХІ - ХІІІ 
ст. Розміщений напроти монастиря, що в колишньому с. Підгора, уроч. Могилки. У 1876 р. розкопано 6 
курганів, а згодом – ще 2. П’ять курганів залишилося нерозкопаними. Всього було 13 курганів. В одному 
кургані жіночий кістяк був орієнтований головою на захід. Він був спертий на великий камінь й 
обкладений дубовими брусами, укріпленими до того ж з обох боків каменями. На пальці правої руки 
покійниця мала бронзовий перстень, а біля вуха бронзові сережки. Біля шиї виявлено сердолікову 
намистину та дві бронзові прикраси із срібними вставками. В похованні було також 7 цвяхів та уламки 
посуду. Друге, чоловіче поховання, було дуже подібне до першого. Тут знайдено куски дерева, уламки 
посуду і кілька цвяхів. В третьому кургані біля чоловічого кістяка були тільки уламки посуду. У 
четвертому були сліди трупоспалення зі знахідками орнаментованих уламків посуду, кісток та залізних 
цвяхів. Чоловічим було також п′яте поховання. В інших похованнях також були уламки кераміки та 
цвяхи. У 1876 році 6 курганів розкопав А. Кіркор. 2 кургани у 1900 р. розкопав В. Деметрикевич. 
Антропологічні дослідження перших п′яти кістяків провів І. Коперницький. У 1976 р. обстеження 
могильника провів І. Герета. У 2000 р. обстеження М. Ягодинської. 
Ратич, 1957, с. 69; Demetrykiewicz, 1900, s. 118; Janusz, І9І8, s. 248; Кігkог, І877, s. 338-367, s. 15,16,31; 
Kopernicki, 1877, s. 58-64.  

431. СЕМЕНІВ ІV. Двошарове поселення: західно-подільської групи скіфського часу та кін. ХІ ст., 
ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-західних околицях села, приблизно за 0,5 км на захід від злиття рік 
Гнізни та Серету, на І-ІІ над заплавних терасах правого берега р. Серет, на мисоподібному схилі, 
оберненому на північ - північний схід, зліва від траси Теребовля - Підгайчики. Відкрито В. Ільчишиним у 
2005 р. Зібрано колекцію давньоруської кераміки. Площа 5,0 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 20-21. 

432. СТРУСІВ. Городище знаходиться на вершині мисоподібного пагорба, в ур. Велика гора, в 
південно-східній частині села. Мис утворений лівим берегом Серету та правим бортом великого яру. 
Городище має округлу форму, оточене однією лінією оборони (вал та рів). З напільного боку рів має 
продовження. В південному напрямі він продовжується ще близько 20 м, після чого переходить у 
обривистий берег яру. З цього боку він має глибину більше 1 м. В північному напрямі він тягнеться 
понад 50 м, поступово втрачаючи глибину, і врешті зникає. Із західного боку городища зафіксовано 
западину із скарбошукацькою ямою. В ній та неподалік неї зібрано декілька фрагментів стінок горщиків 
ХІІ – ХІІІ ст. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 14; Ратич, 1957, с. 8І.  

433. ТЕРЕБОВЛЯ І. Городище Х, ХІ, ХІІ - ХІІІ ст., на території городища – замок ХVI ст. 
Знаходиться на корінному високому мисі правого берега Гнізни і лівого берега р. Печенія, уроч. Замкова 
Гора. Вперше локалізував тут Л. Чачковський в 40-х роках ХХ ст. Тоді ж тут розкопки проводив 
Я. Пастернак. У 1984 р. – дослідження І. Русанової, Б. Тимощука, М. Ягодинської, у 1986-1987, 2011, 
2012 рр. – розкопки М. Ягодинської, у 2002 р. – розкопки М. Ягодинської та Л. Виногродської, у 2004-
2005 рр. досліджувалося Р. Миською та Я. Погоральським спільно з М. Ягодинською. Матеріали 
знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, Теребовлянського районного краєзнавчого 
музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2007, с.249-268; Ратич, 1957, с. 70-71: Русанова, 1984, с. 16-
21; Тимощук, 1999, с. 88-89; Строцень, 2011, с. 76-84; с. 104-106; 119-124; 244-309; 504-552; 794-914; 
Чачковський, 1932, с. 257-259; Ягодинська, 1987, с. 1-6; Ягодинська, Виногродська, 2002, с. 299-302. 
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434. ТЕРЕБОВЛЯ ІІ. Поселення Х ст. Знаходиться за 1,5-2 км на північний захід від центру, в лісі, 
на високому мисі, оберненому на південний схід, утвореному ярами, де протікають р. Печенія та струмок 
Печівник, уроч. Черпало. Площа 2,5 га. Вперше згадано в праці Л. Чачковського “Княжа Теребовля”. 
Локалізовано у 1984 р. М. Ягодинською, розкопки Б. О. Тимощука (1986 р.) та М. Ягодинської (1986, 
2002 р.). Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, Теребовлянського 
районного краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2007, с.249-268; Русанова, 1984, с. 21; Чачковський, 1932, с. 
257-259; Ягодинська, 1987, с. 6-8; Ягодинська, Виногродська, 2002, с. 299-302; 2003, с. 1-11, рис. 1-18. 

435. ТЕРЕБОВЛЯ ІІІ. Поселення ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на плато корінного високого мису 
правого берега р. Гнізни і лівого берега р. Печенія, з напільної сторони городища, в уроч. Замкова Гора 
(Городи). Відкрито у 1984 р. І. Русановою, Б. Тимощуком, М. Ягодинською, у 1988, 2004 роках – 
розкопки М. Ягодинської. Розкопано підкліть наземного будинку ХІІ - ХІІІ ст. з нишоподібною пічкою та 
сходами, що вели у середину пікліті. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Русанова, 1984, с. 21; Ягодинська, 1988, с. 17-19.  

436. ТЕРЕБОВЛЯ ІV. Поселення ІХ - Х ст. Знаходиться в ур. Замкова Гора (ліс). Відкрито у 1984 
р. М. Ягодинською. В лісі простежується вал, який починається біля струмка Пичинія, перетинає мис та 
спускається по схилу в напрямку р. Гнізни. На північ від валу фіксуються 17 западин та два 
курганоподібні підвищення. В 2004 р. переріз валу проводив Р. Миська спільно з М. Ягодинською, було 
встановлено, що вал споруджено в І пол. Х ст. В 2005 р. Р. Миською та Я. Погоральським було 
досліджено одну западину, вона була залишком житла останньої чверті ІХ ст. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, Теребовлянського районного краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2007, с.249-268; Русанова, 1984, с. 21. 

437. ТЕРЕБОВЛЯ V. Багатошарова памятка: культури шнурової кераміки, ранньозалізного часу, 
вельбарської, ранньословянської культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східних околицях міста, 
по вул. Кн.Василька, 144 - 152, на лівому березі р. Гнізна, на мисі при злитті Гнізди і її притоки. Відкрито 
В. Ільчишиним у 2005 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

438. ТЕРЕБОВЛЯ VІ. Поселення давньоруської культури Х, ХІІ - ХІІІ ст., що знаходиться в м. 
Теребовля. Селище розташоване на західному схилі мису, утвореного із півдня лівим берегом р. Гнізна, 
приблизно 150 м на північ від автостанції, що в північно-східній частині міста, на розі вулиць 
Чайковського та Лисенка. Територія поселення щільно забудована індивідуальними житловими 
будинками. Виявлено фрагментами гончарної кераміки, обмазку. Підйомний матеріал зустрічається на 
площі 0,8 га. Пам’ятка виявлена у 2007 р. В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 48. 

439. ТЕРЕБОВЛЯ VІІ. Багатошарове поселення: трипільської культури, ранньозалізного часу та 
ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  в південно-західній частині міста, по вул. Січових Стрільців-Шухевича, на 
південний схід від військової частини, по правому березі Серету, на схилі оберненому на південний схід, 
уроч. За Парком. Поселення частково забудоване, частково - під городами. Відкрито О. Ситником, 
М. Ягодинською, М. Левчуком у 1991 р. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,8 га. На поверхні 
поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК.; Миська, Погоральський, 2006а, с. 5. 

440. ТЕРЕБОВЛЯ VIII.  Багатошарове поселення: трипільської культури, епохи бронзи-
ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст., розташоване в південних околицях міста, по вул. Затишна, на І-й 
надзаплавній терасі правого берега р. Гнізна. На поверхні зібрана колекція фрагментів ліпної та 
гончарної кераміки. На поселенні зустрічаються фрагменти ліпної та гончарної кераміки вищезгаданих 
культур. Пам’ятка відкрита В. Ільчишиним та А. Загороднім у 2009 р. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 10. 

441. ТЕРЕБОВЛЯ ІХ. Поселення ХІ, ХІІ – ХІІІ ст., розташоване у північно-західній частині міста 
Теребовля, по вул. Тернопільська, на пологих південно-східних схилах правого берега р. Гнізна. На 
поверхні зібрана колекція фрагментів гончарної кераміки. Підйомний матеріал зібрано на присадибних 
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ділянках громадян на площі 0,50 га. Пам'ятка виявлена у 2009 році О. Дерехом. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 10-11. 

442. ТЕРЕБОВЛЯ Х. Поселення ХІІ – ХІІІ ст., розташоване у північній частині міста Теребовля, по 
вул. Кн.Василька, 4-8 на підвищеному правому березі р. Гнізна. На поверхні зібрана колекція фрагментів 
гончарної кераміки. Підйомний матеріал зустрічається на площі 3 га. Пам’ятка відкрита В. Ільчишиним у 
2009 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Покривайло, 2009, с. 11. 

443. ТЕРЕБОВЛЯ ХІ. Двошарове поселення черняхівської і давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст., 
м. Теребовля, вул. Надрічна. Поселення розташоване в південних околицях міста, на пологих схилах 
лівого берега р. Гнізна. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,40 га. Виявлено фрагменти 
гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 році О. Дерехом та А. Чоканом. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 93. 
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444. БАЙКІВЦІ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північних околицях села, на схилі правого 
берега р. Гніздичної, оберненому на північний схід, за 400-500 м від мосту по трасі Тернопіль-Збараж 
(Кременець), ур. Поле біля хутору. Відкрите О. Ситником у 1975 р. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Площа 0,25 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

445. БАЙКІВЦІ ІІІ. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
південно-східних околицях села (за 100-150 м), на схилі мисоподібного утворення - правого берега р. 
Гніздичної, оберненому на схід. Відкрите О. Ситником у 1987 р. На поверхні поселення зібрано колекцію 
кераміки. Площа 0,24 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Ситник, 1987, с. 73. 

446. БАЙКІВЦІ V. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км 
на південь від села, на невисокому правому березі р. Гніздичної, оберненому на схід, північніше окремої 
хати (хутора) біля невеликого струмка, що пересихає і впадає з правого боку в річку, ур. Біля хутору. 
Відкрите О. Ситником у 1988 р. На поверхні поселення зібрано колекцію кераміки. Площа 0,49 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Ситник, 1988, с. 49. 

447. БАЙКІВЦІ VІ. Двошарове поселення епохи бронзи – ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. 
Поселення розташоване у північних околицях села, на відстані 70 м на північний захід від сільської 
школи, на пологому лівому березі р. Гніздична. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,25 га. 
Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2008 році О. Дерехом. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 33-34. 

448. БАЙКІВЦІ VІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване у північних околицях села, 
на відстані 1 км на південь від мосту на трасі Тернопіль-Кременець, на правому березі р. Серет. 
Підйомний матеріал зібрано на площі близько 0,50 га. Пам'ятка виявлена у 2009 році В. Ільчишиним. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

449. БІЛА ІІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване у південно-західних околицях села, 
на відстані 40 м на захід від сільської церкви, на високому лівому березі р. Серет. Підйомний матеріал 
зібрано на садибах, розташованих на вул. С. Крушельницької, на площі близько 0,50 га. Пам'ятка 
виявлена у 2009 році О. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 48. 

450. ВЕЛИКА БЕРЕЗОВИЦЯ ІV. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване у південно-
західних околицях селища, на правому березі р. Серет. Підйомний матеріал зібрано з площі близько 0,14 
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га. Пам'ятка виявлена у 2009 році А. Загороднім. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 48. 

451. ВЕЛИКИЙ ГЛИБОЧОК IV .  Багатошарове поселення: середнього та пізнього палеоліту, 
ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1,5 км від північно-східної околиці села, на 
мисоподібному виступі правого берега Серету, оберненому на схід, 1 км південніше озера, уроч. Поле 
біля кладки на Нижній Іванів. Відкрив у 1988 р. О. Ситник, обстежено М. Ягодинською. На поверхні 
поселення зібрано колекцію кераміки. Площа 0,8 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Сытник, 1988, с. 50.  

452. ВЕЛИКИЙ ГЛИБОЧОК VIII . Багатошарове поселення: пізній палеоліт, мезоліт, західно-
подільська група скіфського часу, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на мисі правого берега Серету, оберненому 
на схід, за 2,5 км на північ від села, уроч. Горохів. Відкрив у1983 р. О. Ситник, обстежено 
М. Ягодинською. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Площа 0,6 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

453. ВЕЛИКИЙ ГЛИБОЧОК Х. Багатошарове поселення: пізнього палеоліту, ранньозалізного 
часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 3-4 км на північний схід від села, південніше ур. Горохів, на 
мисоподібному останці ІІ надзаплавної тераси правого берега Серету, оберненому на схід, уроч. Поле 
нижче Горохова. Відкрили у 1988 р. О. Ситник та М. Ягодинська. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Площа 0,7 га. У 2010 р. на поселенні були проведені охоронні 
розкопки на площі 80 кв.м, виявлено три давньоруські об’єкти: черінь глинобитної печі в конструкції 
якої використані фрагменти горщика ХІІ - ХІІІ ст., 2 господарські ями заповнену фрагментами кераміки 
ХІ-ХІІІ ст. Розкопки проводили М. Ягодинська, В. Ільчишин. Матеріали знаходяться у у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.    
Архів ТОКІОПІК; Ільчишин, 2010; Сытник, 1988, с. 51. 

454. ВЕЛИКИЙ ГЛИБОЧОК. Могильник курганний (курганна група) та підплитовий з 
інгумацією. Розташований на території села, в його північних околицях, між кладовищем і станцією 
технічного обслуговування, напроти електропідстанції (по Ратичу уроч. Гаврилів Гай), уроч. Могилки. 
Три кургани досліджувались А. Кіркором у 1881 р. В двох з них виявлено по одному похованню з 
трупопокладенням, а в третьому подвійне трупопокладення (дитини і дорослої жінки). Біля одного 
кістяка знайдені бронзові сережки з п’ятьма звитками. 
АП, 1966, с. 322; Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1988, с. 2-3; Моця, 1990, с. 10; Ратич, 1957, с. 69; Janusz, І9І8,  
s. 228 229. 

455. ВЕРХНІЙ ІВАЧІВ VIII . Багатошарове поселення: скіфського періоду, черняхівської, празької 
культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 0,5 км на схід від села, на лівому березі Серету, на схилі 
оберненому на південь, уроч. Коноплисько. Відкрите В. Савичем у 1954 р. Досліджували у 1957 р. 
В. Савич, В. Баран (розкопки), у 1987 р. І. Ґерета, О. Ситник, М. Ягодинська (оглянули). На поверхні 
поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1987, с. 3. 

456. ГРАБОВЕЦЬ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в долині р. Качави, на схилі оберненому 
на захід, на межі з с. Малий Ходачків. Відкрито В. Тиліщаком у 2000 р. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Площа 0,6 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

457. ДИЧКІВ І. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  на 
північний захід від села, напроти залізничної станції, на високому мисі оберненому на схід правого 
берега р. Гнізди, уроч. Дебрі. Відкрито у 1987 р. І. Ґеретою та М. Левчуком. На поверхні поселення 
зібрано колекцію давньоруської кераміки. Площа 4 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1987, с. 3 – 4. 

458. ДОМАМОРИЧ І. Поселення двошарове: черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  
на північний захід від села, уроч. Клячиха, на північному схилі мису утвореного вигином правого берега 
р. Висушка. Площа 1,5 га. Відкрито у 2005 р. В. Ільчишиним. На поверхні поселення зібрано колекцію 
давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
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Архів ТОКІОПІК. 

459. ДРАГАНІВКА І. Поселення давньоруської культури (ХІІ - ХІІІ ст. н. е) знаходиться в 
центральній частині населеного пункту на території І надзаплавної тераси р. Руда. Орієнтовна її площа 2 
га. Пам’ятка виявлена у 2010 р. В. Черкасом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Строцень. 2010, с. 176. 

460. ДРАГАНІВКА ІІ. Поселення давньоруської культури. Поселення розташоване в південно-
східних околицях села, на пологих схилах лівого берега р. Руда. Підйомний матеріал зустрічається на 
площі 0,3 га. Виявлено фрагменти гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 році О. Дерехом та 
В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень. 2011, с. 93. 

461. ДУБІВЦІ ІІ. Багатошарове поселення: пізнього палеоліту, ранньозалізного часу, черняхівської 
культури та Х, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 0,5 – 0,8 км на північний схід від села, на лівому березі р. 
Гніздична, на схилі оберненому на схід, уроч. Вороняча Скалка. Відкрито у 1988 р. О. Ситником, 
О. Гаврилюком, М. Левчуком. Давньоруський шар відкрито Б. Строценем у 1998 р. На поверхні 
поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Площа 4,0 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1987, с. 4; Сытник, 1988, с. 57. 

462. ДУБІВЦІ ІІІ. Багатошарове поселення ранньозалізного часу, черняхівської, райковецької 
культур та ХІІ – ХІІІ ст., що знаходиться біля с. Дубівці Тернопільського району. Поселення розташоване 
на відстані 1 км на південний захід від околиць села, 500 м на захід від кам'яного кар'єру. Пам'ятка 
займає лагідні схили лівого борту пересохлої балки. Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,8 га. 
Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки.Пам’ятка відкрита у 2007 р. О. Дерехом. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 48. 

463. ЖОВТНЕВЕ ІІІ. Двошарова пам’ятка: зафіксовані матеріали черняхівської та давньоруської 
(XII - XIII ст.) культур. Розташоване поселення в південних околицях села, в східній частині 
видовженого мису утвореного лівим берегом р. Гнила Гнізна. Поселення займає площу приблизно 2 га. 
Частина пам’ятки забудована. Пам’ятка виявлена А. Загороднім у 2010 р. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2010, с. 177. 

464. ЗАСТІНКА І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться біля церкви, на схилі оберненому на схід, 
на правому березі р. Гнізни, уроч. Городи. Відкрито у 2001 р. В. Тиліщаком. На поверхні поселення 
зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.. 
Архів ТОКІОПІК. 

465. КИП’ЯЧКА І. Поселення двошарове: ранньозалізного часу та ХІ, ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в 
північно-східних околицях села, на плато оберненому на південний захід, навпроти села, приблизно за 
200 м від траси Тернопіль – Товстолуг, на лівому березі струмка, уроч. Пасовище. Довжина поселення 
600 м. Відкрито Б. Строценем, В. Тиліщаком та О. Петровським у 2001 р. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

466. КИП’ЯЧКА ІІ. Поселення  ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на північний захід від села, на 
лівому березі потічка, оберненому на північний схід. Відкрито у 2001 р. В. Тиліщаком. На поверхні 
поселення зібрано колекцію кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

467. КОЗІВКА І. Двошарове поселення доби бронзи – ранньозалізного часу і давньоруської 
культури ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване в східних околицях с. Козівка, 150 м на схід від крайніх 
околиць села, пологі схили лівого берега струмка. Підйомний матеріал зустрічається на площі 3 га. 
Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 році О. Дерехом, 
В. Глембоцьким та В. Шкандюком. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 94. 
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468. КУРНИКИ І. Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, черняхівської, райковецької 
культур та ХІІ – ХІІІ ст. Селище знаходиться на мисоподібному правому березі річки Гніздиечної, на 
схилі оберненому на південь та плато, на південній околиці села, в уроч. Поле за Дзендзелем. Під час 
розкопок було досліджено 250 кв. м поселення і виявлено 5 об’єктів ІХ – першої половини X ст. та ХІІ - 
ХІІІ ст. До ІХ – першої половини X ст. відноситься землянка – житло стовпової конструкції, орієнтована 
кутами по сторонам світу, з пічкою-кам’янкою в північному куті. Розміри землянки – 3,2 x 3,0 м, глибина 
– І,2 м. Розміри печі – 1,2 x 1,2 м, висота 0,4 м, розміри череня –0,6 x 0,4 м. ІІ половиною ХІІ – І 
половиною ХІІІ ст. датується реміснича майстерня з нишеподібною піччю. Це землянка прямокутної 
форми (розміри: 3,4 x 2,6 м; глибина 1,7 м), орієнтована сторонами за сторонами світу. По всьому 
периметру споруди зафіксовані лежаки. Висота їх над рівнем підлоги – від 0,5 до 0,7 м, ширина 0,5-0,6 м. 
В південно-східному куті, на рівні материкового останця знаходилась нишеподібна піч (розміри черіня – 
0,9 x 0,8 м). Черінь був добре перепалений, з залишками попелу на поверхні. В південно-західному куті 
землянки виявлена господарська яма Підлога нерівна, підвищується в північній частині землянки, була 
кілька разів підсипана материковою глиною. На підлозі знайдена залізна шпора. Крім цієї будівлі до ХІІ - 
ХІІІ ст. відносяться три господарські ями. Вони всі однакові за формою (прямокутні з заокругленими 
кутами), заповнені великою кількістю фрагментів кружальної кераміки, кісток та зубів свійських тварин, 
риб, різні за глибиною (від І до 2 м). Відкрито у 1990 р. М. Левчуком, дослідження проводились 
М. Ягодинською. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ягодинськая, 1991; 2002, с. 563-577; Ягодинська, Левчук, 1991, с. 31-32.   

469. КУРНИКИ V. Поселення двошарове: ранньозалізного часу, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на 
лівому березі р. Гніздичної, оберненому на південь, уроч. Під Бондарихою. Відкрив М. Левчук. На 
поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

470. ЛОЗОВА І. Поселення багатошарове: ранньозалізного часу, черняхівської культури та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться за 1 км на південний схід від залізничної станції, на лівому березі р. Гніздичної, 
оберненому на захід, уроч. Під Ланом. Відкрито у 1971 р. Б. Остапівим. Обстеження у 1986 р. – 
М. Левчук, М. Ягодинська, у 1987 р. – І. Ґерета, О. Гаврилюк. Ними ж у 1987 р. закладено розвідковий 
шурф 16 кв.м, товщина культурного шару більше 1 м. Площа пам’ятки 13,5 га. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1988, с. 4. 

471. ЛОЗОВА Іа. Грунтовий підплитовий могильник ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться  за 1 км на 
південний схід від залізничної станції, на плато мису, на  лівому березі р. Гніздичної, уроч. Під Ланом. 
Поховання знайдене випадково, коли під час оранки трактором зачепили плиту. Розкопано одне дитяче 
підплитове поховання, виявлено бурштиновий хрестик з циркульним орнаментом. Інформація 
М. Левчука за 1987 р. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею та в архіві 
ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

472. МАЛИЙ ХОДАЧКІВ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розташоване за 1,5 км на північ від села, на 
мисі правого берега р. Качава оберненому на схід, на південний схід від лісу, уроч. Під лісом Караманда. 
Відкрито Б. Строценем у 2000 р. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. 
Площа 6,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, Теребовлянського 
районного краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

473. МИРОЛЮБІВКА ІІ. Багатошарове поселення висоцької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ 
ст. Поселення розташоване на південно-східному схилі великого мису, утвореного із півдня лівим 
берегом струмка та із півночі балкою, приблизно 400 м на захід від західних околиць села, в урочищі 
“Безодня” Підйомний матеріал  зустрічається на площі приблизно 5 га. Виявлено фрагменти гончарної та 
ліпної кераміки, обмазку, кістки ВРХ. Виявленна у 2007 р. В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 49. 

474. МИШКОВИЧІ ІІІ. Багатошарова поселення: культури Ноа, голіградської, черняхівської 
культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1,5 км на південний схід від села, під лісом, на схилі оберненому 
на південь, ур. Провалена. Відкрито у 1968 р. І. Ґеретою, Б. Остапівим. Матеріали знаходяться у фондах 
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Тернопільського краєзнавчого музею, Теребовлянського районного краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
АП, 198, с. 133; Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1988, с. 5. 

475. МИШКОВИЧІ IV . Багатошарова поселення: культури кулястих амфор, голіградської 
культури, західно подільської групи скіфського часу, черняхівської культури та Х – ХІІІ ст. Знаходиться 
за 1 км на північний захід від села, на мисі, утвореному крутим вигином лівого берега Серету, на першій 
надзаплавній терасі, в південно-західній частині мису, на плато, можливо, і в південно-східній частині 
мису, навпроти, на південь від пам’ятки, через річку знаходиться с. Велика Лука. Відкрито у 2003 р. 
М. Ягодинською, Б. Строценем. Площа 5 га. На поверхні поселення зібрано колекцію фрагментів 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Ягодинська, 2003, с. 6. 

476. МИШКОВИЧІ VI.  Двошарове поселення епохи бронзи – ранньозалізного часу та ХІІ – ХІІІ ст. 
Поселення розташоване у центральній частині села, на другій надзаплавній терасі лівого берега р. Серет 
(40 м на південний захід від будинку культури). Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,24 га. 
Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2008 році О. Дерехом. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2009, с. 34. 

477. НАСТАСІВ ІV. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться за 500 м на захід 
від західних околиць села, в східній частині мису, утвореного правим берегом струмка і лівим бортом 
балки. Відкрито у 2006 р. М. Бігусом та В. Ільчишиним. Підйомний матеріал зустрічається на площі 2 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

478. НАСТАСІВ V. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться за 500 м на 
південний-захід від західних околиць села, на північно-східних схилах витягнутого миса, утвореного 
правим берегом струмка та заболоченою балкою. Відкрито у 2006 р. М. Бігусом та В. Ільчишиним. 
Підйомний матеріал зустрічається на площі 15 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

479. НАСТАСІВ VІ. Поселення давньоруського часу (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться за 600 м на 
південний захід від західних околиць села, на І – ІІ надзаплавних терасах східного схилу мису. Відкрито 
у 2006 р. М. Бігусом та В. Ільчишиним. Підйомний матеріал зустрічається на площі 2 га. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

480. НАСТАСІВ VІІ. Поселення двошарове: черняхівської культури та давньоруського часу (ХІІ – 
ХІІІ ст.). Знаходиться між с. Настасів та с. Мар’янівка, на південних схилах лівого берега р. Нишла. 
Відкрито у 2006 р. М. Бігусом та В. Ільчишиним. Підйомний матеріал зустрічається на площі 20 га. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

481. ОСТРІВ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване на І-ІІ надзаплавних терасах 
правого берега р. Серет, у місці, де ріка робить велику дугу, на території села по вул. Шкільна. 
Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,15 га. Поселення очевидно було більшим, однак встановити 
його розміри без розкопок неможливо, оскільки значна частина пам'ятки забудована. Виявлено 
фрагменти гончарної кераміки. Пам’ятка виявлена у 2006 р. О. Дерехом та А. Будою. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 67. 

482. ОСТРІВ ІІІ. Двошарове поселення: трипільської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
приблизно за 300 м на захід від мосту, на надзаплавній терасі правого берега р. Серет. Площа 0,6 га. 
Відкрито О. Дерехом та А. Будою у 2006 р. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 67. 

483. ОСТРІВ IV.  Багатошарове поселення: трипільської культури, ранньозалізного часу та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 30 м на південь від сільської школи. Площа 0,8 га. Відкрито 
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О. Дерехом та А. Будою у 2006 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 67. 

484. ОСТРІВ VІ. Поселення давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване в 
центральній частині села Острів, на мисі, утвореному вигином лівого берега р. Серет (вул. Козацька). 
Підйомний матеріал зустрічається на площі 0,50 га. Виявлено фрагменти гончарної кераміки. Пам'ятка 
виявлена у 2011 році О. Дерехом та А. Чоканом. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2010, с. 176. 

485. ПОЧАПИНЦІ ІІІ. Поселення давньоруської культури (ХІІ – ХІІІ ст.), зустрічаються 
фрагменти кераміки XV-XVII ст. Знаходиться за 1,6 км на південний захід від села, на пологому 
південно-східному та східному схилах мисоподібного пагорба, біля витоків струмка. Відкрито у 2012 рік 
розвідками Рятівної археологічної служби (РАС, м. Львів). На поверхні поселення зібрано колекцію 
давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

486. ПРОНЯТИН ІІІ. Багатошарове поселення: культури НОА, ранньозалізного часу, 
черняхівської культури та Х – ХІІІ ст. Знаходиться за 100-200 м від північної околиці села, на 
мисоподібній високій горі Лиса, на схилі оберненому на південний схід, на правому березі Серету, уроч. 
Гора Лиса. Відкрили Б. Остапів та І. Ґерета у 1970-х роках. Обстежували О. Ситник у 1977, 1987 рр., 
О. Дерех у 2007 р., М. Ягодинська у 2014 На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської 
кераміки. Площа 10,0 га. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Ситник, 1987, с. 81. 

487. ПРОНЯТИН VI.  Багатошарове поселення: ранньозалізного часу, рубежу І ст. до н.е. – І ст. 
н.е., черняхівської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Пам’ятка знаходиться на мисоподібному вигині високого 
правого берега р. Серет, на 2-й надзаплавній терасі зі східною експозицією, по вул. Зарічна. Товщина 
культурного шару 1,0 м, насичений численними фрагментами кухонної (ліпної товстостінної) та 
гончарної кераміки. Пам'ятка виявлена у 2008 році М. Ягодинською. Частина поселення у 2008 році була 
досліджена М. Ягодинською, Б. Строценем. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Строцень, Ягодинська, 2008. 

488. РОМАНІВКА V. Поселення багатошарове: ранньозалізного віку (І тис. до н.е.), черняхівської 
(III-IV ст. н.е.) та давньоруської культур (ХІІ-ХІІІ ст.), періоду пізнього середньовіччя (ХVІ – ХVІІ ст.). 
Знаходиться в північній околиці села на схилі пагорба в північно-східному напрямку від церкви, на 
лівому березі притоки до річки Теребна. Відкрили у 2014 р. Б. Строцень, М. Строцень. На поверхні 
поселення зібрано колекцію ліпної та гончарної, в тому числі, давньоруської кераміки. Площа пам’ятки 
складає приблизно 0,2 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

489. СКОМОРОХИ. Багатошарове поселення: трипільської культури, ранньозалізного часу та ХІІ - 
ХІІІ ст. Знаходиться в околиці села. Повідомлення І. Ґерети. 
Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1988, с. 6. 

490. СКОМОРОХИ ІІ. Поселення ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 300 м на схід від села, на правому 
березі р. Сороки (ліва притока р. Гнізни), на схилі оберненому на південь, уроч. Жолобок. Відкрили у 
1987 р. Б. Строцень, М. Ягодинська, О. Гаврилюк. На поверхні поселення зібрано колекцію 
давньоруської кераміки. Площа пам’ятки складає 1,2 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 1987, с. 3. 

491. СМИКІВЦІ V. Двошарове поселення: висоцької культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
приблизно за 1,5 км від північної околиці, на правому березі р. Гніздичної, перед містком, на південно-
східному схилі пагорба, на 1-2 надзаплавних терасах. Площа пам’ятки складає 2 га. Відкрив В. Ільчишин 
у 2005 р. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у 
фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України 
та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 21. 

492. СТЕГНИКІВЦІ І. Поселення, могильник. Багатошарова памятка: епоха бронзи-
ранньозалізного часу, комарівської, висоцької, черняхівської культур та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в уроч. 
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За ставами. Виявлено М. Левчуком. Площа пам’ятки складає 5,0 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

493. СТЕГНИКІВЦІ ІІІ. Поселення ХІ - ХІІІ ст. Знаходиться в північно-західній околиці села, на 
невеликому мисоподібному виступі правого берега р. Гніздична оберненому на схід, біля дамби 
штучного ставка, уроч. Поле біля ставу. Відкрив у 1988 р. О. Ситник. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Площа пам’ятки складає 0,25 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Сытник, 1988, с. 62. 

494. ТЕРНОПІЛЬ ІІІ. Двошарове поселення: ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
північно-західних околицях міста, на правому березі Тернопільського ставу, по вул. Підгірна. Виявлено у 
2008 р. О. Дерехом. Площа 1,0 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

495. ТОВСТОЛУГ І. Багатошарова памятка: пізнього палеоліту-енеоліту, ранньозалізного віку, 
черняхівської, празької та давньоруської культур (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться, на території села 
Товстолуг, по вул. І.Франка, 29, по правому березі р. Гнізна. Відкрив у 2006 р., О. Дерех. На поверхні 
поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

496. ТОВСТОЛУГ ІІ (кол. с. Застінка). Могильник давньоруський. Розміщений в урочищі 
Могилки. Знаходиться на південний схід від села, за польовою дорогою. На кургані стоїть кам’яний 
хрест. На могильнику виявлені курганні та підплитові поховання. У 6 розкопаних курганах знайдено 
кістяки, орієнтовані головами на захід. Біля них - бронзові вироби. У підплитовому похованні були дві 
бронзові сережки, що складалися з двох «звоїв» із підвісками. Кургани розкопав у 1877 р. А. Кіркор. 
Антропологічні дослідження провів І. Коперницький. Підплитові поховання було знайдено біля 1882 р. 
під час оранки. Сережки зберегалися в Археологічному музеї ПАН у Кракові. Розміри збереженого 
кургана - діаметр 18 м, висота – до 2 м. У 2001 р. обстежено М. Ягодинською, у 2002 р. – В. Тиліщаком. 
АП, 1982, с. 165; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 62; Janusz, І9І8, s. 233; Кіrkоr, 1878, s. 9-10.  

497. ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ ІІ (кол. хут. Човганщина). Могильник – І розміщався на території 
колишнього хутора Чолганщина, уроч. Могилки. Могильник курганний. Зараз слідів курганів вже не 
видно. У розкопаних в 1882 році у семи курганах виявлено кістяки, орієнтовані головами на захід. Руки 
покійників були складені на грудях. У першому кургані знайдено два кістяки. Один з них був 
порушений. В могильному насипі виявлено кістяки тварин, вуглинки, 4 залізні цвяхи та уламки кераміки. 
В другому – був один кістяк з бронзовим перснем на пальці руки. Бронзовий перстень був на руці кістяка 
у третьому кургані. В четвертому найбільшому кургані був також один кістяк, а при ньому – бронзова 
сережка і перстень. В насипу 6 залізних цвяхів, багато уламків посуду. В п′ятому кургані руки покійного 
були скорчені біля черепа і ніби підпирали щоки. Тут знайдено сережку і перстень, а в насипу – два 
уламки цвяхів й уламки кераміки. В шостому кургані також був один кістяк з бронзовим перснем. В 
насипі знайшли два уламки цвяхів та уламки посуду. Кургани розкопав у 1882 р. А. Кіркор. 
Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 72; Janusz, І9І8, s. 227-228; Кіrkоr, 1884, s. 65 

498. ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ ІІа (кол. хут. Чолгалщина). Могильник – 2. Розміщений на узгір′ї в 
урочищі Могилки (правий берег р. Гнізна – притоки Серета, басейн Дністра), південніше та з південно-
східного боку від могильника черняхівської культури. Могильник відкритий у 1973 р. І.П.Геретого. У 
1973, 1974, 1989 рр. він провів розкопки могильника.Виявлено 26 поховань. Матеріали зберігаються у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею.  
АП, 1982, с. 165; Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1973; І974, с. 257, 258; 1975, с. 55; 1989, с. 8.  

499. ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ ІІІ. Поселення двошарове: ранньозалізного часу та Х – ХІІІ ст. 
Знаходиться за 400 м на південний захід від села, правий берег р. Гнізди, на схилі оберненому на схід, 
уроч. Загорода. Відкрито Б. Строценем у 1980 р. Площа пам’ятки складає 0,8 га. На поверхні поселення 
зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського 
краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 1988, с. 2.  

500. ЧИСТИЛІВ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розміщене в центрі села на невеликому майдані, що 
віддалений на схід від сільської ради на 100 м, на схилі оберненому на захід. Під час розкопок 
могильника черняхівської культури виявлено уламки кераміки, а також господарську яму циліндричної 
форми діаметром 1,25 м та глибиною 3 м, в якій знайдено уламки кераміки та перетлілі зерна ячменю, 
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пшениця та проса. Тут також були кістки тварин, куски перепаленого дерева й обмазка стін. Відкрили у 
І966 р. І. Герета та Є. Харитонов. Матеріали знаходяться у фондах Тернопільського краєзнавчого музею. 
Наукова документація знаходиться в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
АП, 1982, с. 165; Архів ТОКІОПІК; Ґерета, 1989, с. 9.  

501. ШЛЯХТИНЦІ ІV. Двошарове поселення: пшеворської (?) культури та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на схід від села, на підвищеному лівому березі р. Гніздична, на мисі, утвореному двома 
балками, між річкою та дорогою Тернопіль - Кременець. Пам’ятка тягнеться з півночі на південь вздовж 
берега річки, мис обернений на захід. Площа пам’ятки складає 0,5 га. Відкрито М. Бігусом, О. Дерехом у 
2005 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

Чортківський район 
502. БАЗАР І. Поселення Х, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться біля 300 м на північ від с. Базар 

Чортківського району Тернопільської області, на 1-2 надзаплавній терасі правого берега р. Джурин, зліва 
від дороги на с. Базар, близько 90 м на північний захід від мосту через р. Джурин, на мисоподібному 
вигині, утвореному рікою. Грунт – чорнозем. Підйомний матеріал незначний, фрагменти кераміки. 
Площа пам’ятки 0,09 га. Пам’ятка відкрита у 2007 р. А. Будою. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 51. 

503. БІЛА І. Городище ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться за 1 км на північ від села, на високому мисі, 
утвореному лівим берегом Серету та лівим берегом його притоки, в лісі, уроч. Монастирище. Городище з 
напільної сторони обнесено валом і ровом. Висота валу з північно-східного боку 2,7 м, глибина рову – 1 
м. З південно-східної сторони читається в’ їзд на городище, шириною 3 м. Ширина основи валу 9 м. На 
валі простежується багато обмазки від конструкцій. Площа 0,81 га. Перша публікація про пам’ятку – 
В. Пшибиславського у 1906 р. У 1990 р. на городищі провів обстеження О. Гаврилюк. У 2004 р. провели 
обстеження М. Бігус і Р. Миська, склали окомірний план. У 2006 р. Р. Миська та Я. Погоральський 
провели розвідкові розкопки. У 2006 р. обстежено М. Ягодинською. Наукова документація знаходиться в 
НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 11-12; 2010, с. 215; Ратич, 1957, с. 80; Przybyslawski, 
1906, s. 22. 

504. БІЛА ІІ. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2 км на північ від села, на мисі, утвореному 
лівим берегом Серету та правим берегом його притоки (потічок бере початок біля городища), в лісі, ур. 
Батурова Гора (Криничка). Городище витягнуте по лінії північний захід – півленний схід. Центральна 
площадка городища має неправильно-овальну форму, розмірами 130 х 60 м. Площа по всьому периметру 
обмежена ескарпованим схилом, в окремих місцях простежуються залишки невеличкого валу. Друга 
лінія оборони простежується по всьому периметру, тут ескарповані схили знаходяться на стрімких 
схилах. З напільної сторони городище захищене високим валом та глибоким ровом. З північного та 
північно-східного боків простежуються два в’ їзди. Між першим та другим валами виявлено западини, 
біля однієї виявлено фрагменти горщиків кінця ХІ - початку ХІІ ст. Наступні дві лінії оборони значно 
менші за попередні з напільної сторони. За третім валом виявлено два курганоподібні насипи зі слідами 
руйнації. Площа 7,43 га. Перша публікація про пам’ятку – В. Пшибиславського у 1906 р. У 1990 р. на 
городищі провів обстеження О. Гаврилюк. У вересні 2004 р. провели обстеження М. Бігус і Р. Миська, 
склали окомірний план. У 2006 р. Р. Миська та Я. Погоральський провели розвідкові розкопки. У 2006 р. 
обстежено М. Ягодинською. Наукова документація знаходиться в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 11-12; 2010, с. 215-216; Ратич, 1957, с. 80; 
Przybyslawski, 1906, s. 22. 

505. БІЛА ІІІ. Городище Х ст. знаходиться за 3 км на північний схід від села, за 2 км вверх по течії 
струмка від місця впадіння його в Серет, на мисі, утвореному вигином лівого берега вищезгаданого 
струмка, в лісі, уроч. Черна. Городище з напільної сторони має чотири лінії оборони. Внутрішній вал 
замкнутий зі всіх сторін. На городищі простежено значну кількість западин. Найбільша кількість їх 
зосереджена з внутрішньої сторони зовнішнього валу в південній частині городища. Дане городище 
ототожнюють з літописном містом Моклеків. Ще одна назва урочища – Мокляки. Площа 7,65 га. Перша 
публікація про пам’ятку – В. Пшибиславського у 1906 р. У вересні 2004 р. провели обстеження М. Бігус і 
Р. Миська, склали окомірний план. У 2006 р. Р. Миська та Я. Погоральський провели розвідкові 
розкопки. У 2006 р. обстежено М. Ягодинською. Наукова документація знаходиться в НА ІА НАН 
України та в архіві ТОКІОПІК.  
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Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 6-11; 2010, с. 211-215; Ратич, 1957, с. 80; 
Przybyslawski, 1906, s. 22. 

506. БІЛА ІV. Городище Х - ХІІІ ст. Знаходиться за 2,5 км на північний схід від села, за 250 м на 
південний захід від городища Біла ІІІ, над дорогою, що веде до дна яру, по якому тече струмок, уроч. 
Замок, в лісі. Городище оточене зі східного та південного боків валом та ровом, із західного – 
простежується ескарпований схил, з північного – укріплення не простежуються. Біля городища 
простежується давня дорога, що спускається до дна яру, де є залишки давньої греблі (?). Над дорогою 
(західна сторона городища) є невелика площадка, захищена валом. Площа 0,15 га. Перша публікація про 
пам’ятку – В. Пшибиславського у 1906 р., обстежено у 2004 р. М. Бігусом, Р. Миськом. У 2006 р. 
Р. Миська та Я. Погоральський провели розвідкові розкопки. У 2006 р. обстежено М. Ягодинською. 
Наукова документація знаходиться в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 10-11; 2010, с. 214; Ратич, 1957, с. 80; Przybyslawski, 
1906, s. 22. 

507. БІЛА VІІ. Багатошарове поселення: епохи бронзи, черняхівської та давньоруської культур (Х, 
ХІІ-ХІІІ ст.). Знаходиться в центральній частині села, на правому березі р. Серет. Відкрили у 2012 р. 
В. Ільчишин, М. Бігус. Площа пам’ятки складає 0,7 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

508. БІЛОБОЖНИЦЯ І. Двошарове поселення: епохи бронзи-ранньозалізного часу та ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться на південний схід від села, за 1,5 км на південь від залізничного переїзду, на 1-2 
надзаплавній терасах лівого берега ставу. Відкрив В. Ільчишин у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2008, с. 27. 

509. ВЕЛИКІ ЧОРНОКІНЦІ І. Багатошарове поселення: голіградської, черняхівської, 
райковецької культури та Х, ХІ ст. Знаходиться на схід від села, на мисі, утвореному правим берегом 
потічка, уроч. Ксьондзів ланок. Відкрив В. Добрянський в кінці 1990-их років. Матеріали знаходяться у 
фондах Тернопільського краєзнавчого музею та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК.  

510. ДЖУРИН І. Поселення Х, ХІІ - ХІІ ст. Знаходиться за 1 км на захід від села, на 1-2 
надзаплавній терасах лівого берега безіменного струмка. Площа пам’ятки складає 10 га. Відкрив А. Буда 
у 2008 р. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

511. ДЖУРИНСЬКА СЛОБІДКА І. Поселення двошарове: трипільської та давньоруської (ХІІ - 
ХІІІ ст.) культур. Знаходиться на правому березі ставка, на південно-східному схилі мисоподібного 
пагорбу, приблизно за 1 км від східної околиці села, уроч. 10-е поле. Площа пам’ятки складає 5 га. 
Відкрив В. Ільчишин у 2005 р. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

512. ДЖУРИНСЬКА СЛОБІДКА ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 3 км на 
схід від околиць с. Джуринська Слобідка, на підвищеній І надзаплавній терасі лівого берега 
меліоративного каналу, що впадає в ставок (нижче містка через канал). Тераса висока, обернена на 
північний схід. Грунт середньогумусований. На поверхні поселення зібрана колекція фрагментів 
гончарної кераміки ХІІ - ХІІІ ст. Площа поселення 0,25 га. Пам’ятка відкрита у 2006 р. М. Ягодинською, 
В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 67. 

513. ДЖУРИНСЬКА СЛОБІДКА V. Двошарова пам’ятка, що датується VІІ - VІ ст. до н.е. 
(західно-подільська група скіфського часу) та Х - ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 2,5 км на 
схід від околиць с. Джуринська Слобідка, на невисокому пагорбі (І-ІІ надзаплавні тераси), утвореному 
лівим берегом ставка і правим берегом меліоративного каналу, що впадає у ставок. Грунт чорного 
кольору, насичений фрагментами кераміки (серед яких є фрагменти від амфори), кістками свійських 
тварин, залишками крем’яної індустрії. На території пам’ятки зібрано велику колекцію фрагментів 
кераміки, кременів. Площа поселення 3 га. Пам’ятка відкрита у 2006 р. М. Ягодинською, В. Ільчишиним. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 68. 
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514. ДЖУРИНСЬКА СЛОБІДКА VІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться приблизно за 3,5 км на 
південний схід від околиць с. Джуринська Слобідка, на І надзаплавній терасі невисокого мису, 
утвореного вигином лівого берега меліоративного каналу (біля містка), недалеко від курганоподібних 
насипів кагатних ям. Грунт чорного кольору, насичений дрібними фрагментами кераміки. Мис 
обернений на схід. Площа поселення 0,25 га. Пам’ятка відкрита у 2006 р. М. Ягодинською, 
В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 68. 

515. ДЖУРИНСЬКА СЛОБІДКА VІІІ. Поселення давньоруське - Х, ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
південних околицях села, на 1-2 надзаплавній терасах правого берега р. Джурин. Відкрив О. Дерех у 2008 
р. Площа 1,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

516. ЗАЛІССЯ І. Поселення двошарове: трипільської та давньоруської культур (ХІІ – ХІІІ ст.). 
Знаходиться за 2 км на південь від околиць села, урочище «Рудка», по лівому і правому берегах р. 
Млинка. Відкрив у 2010 р. Р. Миська. Площа пам’ятки складає 2 га. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

517. ЗАЛІССЯ ІІ. Поселення давньоруської культури (ХІІ – ХІІІ ст.). Знаходиться у північно-
західних околицях села, по правому березі р. Млинка, південніше колгоспного двору. Відкрив у 2010 р. 
Р. Миська. Площа пам’ятки складає 0,5 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК.  

518. КАПУСТИНЦІ І. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на південний схід від села, на мисі, 
утвореному Серетом і його притокою – струмком, на високому лівому березі Серету, уроч. Довгий вал 
або Городище. Обстежено у 80-х роках ХХ ст. І. Геретою, М. Ягодинською, О. Гаврилюком, у 2006 р. – 
Р. Миською. З городища походить колекція давньоруських енколпіонів та хрестиків, опублікована 
М. Ягодинською. Автор колекції – місцевий краєзнавець О. Колодій. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею. Наукова документація знаходиться в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2006, с. 18; Ягодинська, 1993, с. 67-73; 2008, с. 175-185; Ратич 
О., 1957, с. 81; Przybyslawski, 1906, s. 14. 

519. КАПУСТИНЦІ ІV. Поселення давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Поселення розташоване у 
південно-східних околицях с. Капустинці, на території господарських дворів, на пологих схилах лівого 
берега р. Серет. Підйомний матеріал зустрічається на площі 3 га. Виявлено фрагменти гончарної 
кераміки. Пам'ятка виявлена у 2011 році О. Дерехом та В. Черкасом. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2011, с. 94. 

520. КОЛИНДЯНИ І. Городище. Знаходиться приблизно за 1-1,5 км на південь від села на 
мисоподібному виступі, по правому березі струмка, допливу р. Нічлави, в лісі. Городище має один вал, 
круглий в периметрі. Перша публікація про пам’ятку – В. Пшибиславського у 1906 р. Локалізовано 
чортківським краєзнавцем Я. Свистуном у 2011 р. 
Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 81; Przybyslawski, 1906, s. 22. 

521. КОСІВ І (кол. хут. Хом′′′′яківка). Могильник ХІІ - ХІІІ ст. Розміщений на території 
колишнього хутора Хом′яківка. Тут знайдено групове поховання, прикрите кам’яними плитами, з 
кістяками двох дорослих людей і трьох дітей. Біля одного з них виявлено бронзове скронева кільце. 
Поховання розкопав Ю. Костржевський.  
АП, 1982, с. 166; Архів ТОКІОПІК; Ратич, І957, с. 72; Kostrzewski, 1925/27, s. 246.  

522. КОСІВ ІІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південно-східній околиці села, навпроти 
хут. Хом’яківки, на горбі лівого берега потічка Млинівки (притока Серету), оберненому на південний 
схід, за 100 м на північ від річки. Площа 0,5 га. Відкрито у 1988 р. Д. Павлівим. Матеріали знаходяться у 
фондах Інституту українознавства НАН України у Львові. Наукова документація знаходиться в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК; Павлів, 1988, с. 1. 

523. КОСІВ ІV. Поселення Х - ХІІІ ст. Знаходиться на території хутора Хом’яківка.  
Архів ТОКІОПІК. 
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524. КРИВЕНЬКЕ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться на правому березі ставка перед дамбою, 
приблизно за 1 км від західних околиць села, на північно-східному похилому схилі пагорба. Площа 5 га. 
Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. 
Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація 
– в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 22. 

525. КРИВЕНЬКЕ ІІІ. Поселення двошарове: черняхівської та давньоруської (ХІІ - ХІІІ ст.) 
культур. Знаходиться на південному лівому березі ставка перед дамбою, приблизно за 1 км від західних 
околиць села, на південному схилі пагорба. Площа 3,5 га. Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. На поверхні 
поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного 
заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Миська, Погоральський, 2005, с. 22. 

526. МУХАВКА ІІІ. Могильник підплитовий з трупопокладенням ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться на 7-
мому полі Ягільницького радгоспу, за 1 км на південний схід від с. Мухавка, приблизно за 300 м на схід 
від шосе Тернопіль-Чернівці і за 100 м від залізничної колії. Відкрито місцевим трактористом під час 
оранки, який вивернув плиту. Досліджене два поховання І. Ґеретою, Т. Ковальчук у 1975 р. Поховання 1. 
Могильна яма прямокутна (1,8 х 0,8 м), глибина 1,0 м від денної поверхні. Могильна яма з західної, 
північної та південної сторін укріплена плитами з червоного пісковика. Плити нерівні і не заповнювали 
всю площину стін. Західна плита мала кілька підпорок – дрібніших плиток. Найбільші розміри плит: 
західної – 1 х 0,6 м, північної – 1 х 0,55 м, південної – 1,25 х 0,6 м. Південна та північна плити стояли 
вертикально, західна була трохи нахилена до середини, так що прикривала череп. Кістяк мав довжину 
1,75 м, лежав на спині, руки складені на животі, орієнтований головою на захід. Поховання 
безінвентарне, лише над лівим стегном було два фрагменти рожевуватих гончарних горщиків ХІІ - ХІІІ 
ст. та фрагмент з ліпної «невиразної» посудини. Навколо поховання виявлені фрагменти горщиків ХІІ - 
ХІІІ ст. Поховання 2. Знаходиться за 1,1 м на південь від південно-західного кута поховання 1. 
Поховання зачистили на глибині 1-1,2 м від денної поверхні. Воно знаходилось на межі чорнозему та 
суглинків. Поховання грунтове, безінвентарне. Кам’яних плит не зафіксовано. Кістяк орієнтовани 
головою на захід з відхиленням 30о на північ. Кістяк лежав на спині, рівно, череп відхилений наліво, руки 
складені на животі, ступні ніг розхилені назовні, ліва трохи підігнута. Біля грудної клітки знайдено два 
фрагменти від горщиків ХІІ – ХІІІ ст. чорно-оранжевих та два оранжевих, біля правої стегнової кістки 
зафіксовано 3 оранжевих фрагменти від горщиків ХІІ – ХІІІ ст. Матеріали знаходяться у фондах 
Тернопільського краєзнавчого музею, наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві 
ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Ґерета, Ковальчук, 1976.  

527. НАГІРЯНКА І. Двошарове поселення черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Поселення 
розташоване на відстані 1,5 км на південь від околиць села, на захід від автодороги Чортків - Товсте, на 
мисі, утвореному лівим берегом безіменного потічка і правим берегом ставу. Підйомний матеріал 
зустрічається на площі 0,38 га. Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки. Пам’ятка відкрита у 
2007 р. О. Дерехом. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2007, с. 51-52. 

528. НАГІРЯНКА ІІ. Двошарове поселення: черняхівської культури та ХІІ – ХІІІ ст. Поселення 
розташоване  за 3 км на захід від західних околиць села, на мисі, утвореному правим берегом 
безіменного струмка (права притока р. Тупа) та правим берегом струмка. Відкрили у 2008 р. О.Дерех, 
А.Чокан. Площа пам’ятки складає 5,4 га. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської 
кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова 
документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

529. НАГІРЯНКА V. Поселення давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в центральній 
частині села Нагірянка, по вул. Садова, 1. Відкрили у 2012 р. А. Загородній та О. Покривайло. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

530. ПАЛАШІВКА. Могильник - І курганний – розміщений у полі. На сусідньому полі – могильник 
з підплитовими похованнями давньоруського часу. В одному із розкопаних тут двох курганів на глибині 
трьох метрів лежав у дубовій домовині жіночий кістяк, орієнтований головою на захід. Біля нього 
знайдено бронзовий перстень, кілька залізних цвяхів, два куски шкіри та уламки орнаментованої 
кераміки. У другому кургані було кілька кістяків. Кургани розкопав у І9І2 р. К. Гадачек.  
АП, 1982, с. 166; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 68; Janusz, І9І8, s. 100-101.  
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531. ПАЛАШІВКА. Могильник 2 з підплитовими похованнями, розміщений на полі по сусідству з 
курганним могильником давньоруського часу.   
АП, 1982, с. 166; Архів ТОКІОПІК; Ратич, 1957, с. 68; Janusz, І9І8, s. 101. 

532. РИДОДУБИ ІІ. Багатошарове поселення: трипільської, голіградської (?), черняхівської, 
райковецької культур та Х, ХІІ - ХІІІ ст. Пам’ятка розташована на південному схилі І-ІІ надзаплавних 
терас пологого мису, утвореного правим берегом струмка та впадінням у нього із заходу іншого. 
Поселення розташовується від західних околиць села (молочно-товарна ферма) приблизно за 1,5 км на 
південний захід. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 8,75 га. Територія пам’ятка на 
даний час розорюється. Виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки, скупчення обмазки, можливо, 
залишки наземних жител, зруйнованих оранкою. Пам’ятка відкрита у 2006 р. М. Ягодинською, 
В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 69. 

533. РИДОДУБИ ІІІ. Багатошарове поселення голіградської (?), черняхівської, райковецької 
культур та Х, ХІІ - ХІІІ ст. Пам'ятка розташована на південому схилі І-ІІ надзаплавних терас невеликого 
мису, утвореного злиттям двох струмків. Поселення розташовується від західних околиць села (молочно-
товарна ферма) приблизно 2 км на південний захід. Підйомний матеріал зустрічається на площі 
приблизно 1 га. Територія пам'ятка на даний час розорюється. Виявлено фрагменти ліпної кераміки, у 
тісті якої наявні домішки шамоту і піску та фрагменти сірої гончарної кераміки черняхівської культури. 
Крім цього на поселенні виявлено кістки свійських тварин, обмазку. Пам’ятка відкрита у 2006 р. 
М. Ягодинською, В. Ільчишиним. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 69-70. 

534. РИДОДУБИ ІV. Поселення давньоруської культуриа ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в північних 
околицях села Ридодуби, на лівому березі струмка. Відкрили у 2012 р. М. Бігус, О. Покривайло. На 
поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Площа пам’ятки складає 0,7 га. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

535. СВИДОВА І. Багатошарове поселення: трипільської, голіградської культур та ХІІ-ХІІІ ст. 
Знаходиться в центрі села, що має назву Колонія, на присадибних ділянка біля школи, на лівому березі р. 
Тупа, на схилі оберненому на схід. Відкрито В. Олійником у 1999 р. Обстежено М. Ягодинською та 
В. Ільчишиним у 2012 р. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею. Наукова 
документація знаходиться в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
Архів ТОКІОПІК. 

536. СКОРОДИНЦІ ІІ. Поселення давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться за 300 м на 
південний захід від села, на правому березі р. Серет. Відкрили у 2012 р. М. Бігус, О. Покривайло. На 
поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської кераміки. Площа пам’ятки складає 1 га. Матеріали 
знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА 
НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

537. ТОВСТЕНЬКЕ І. Багатошарове поселення: енеолітичне, черняхівської культури та ХІІ-ХІІІ ст. 
Знаходиться в південно-східних околицях села на правому березі ставка, на північному схилі пагорба, 
біля капличка. Відкрито В. Ільчишиним у 2005 р. На поверхні поселення зібрано колекцію давньоруської 
кераміки. Площа 5,0 га. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

538. УГРИНЬ І. Багатошарове поселення: трипільської (V-ІV тис. до н.е.), голіградської (ХІІ-VІІІ 
ст. до н.е) та давньоруської культур ХІІ-ХІІІ ст. Знаходиться в західних околицях села, на високому 
правому березі р. Серет. Поселення перерізає об’ їздна дорога м. Чорткова. Відкрив у 2011 р. 
В. Добрянський, обстежили у 2013 р. М. Ягодинська та В. Ільчишин. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Площа пам’ятки складає 5 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

539. УЛАШКІВЦІ ІV. Багатошарове поселення: трипільської, голіградської, черняхівської культур 
та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на мисоподібній ділянці, біля х. Жмиків, ур. Шмельків горб. Площа 22 га,. 
Відкрито В. Олійником у 1996 р. Матеріали знаходяться у фондах Заліщицького краєзнавчого музею. 
Наукова документація знаходиться в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК.  
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Архів ТОКІОПІК. 

540. ШМАНЬКІВЦІ І. Двошарове поселення трипільської культури та ХІІ - ХІІІ ст. Пам'ятка 
розташована на вершині, гострого мису, утвореного лівим берегом ставка, у північно-східних околицях 
села. Підйомний матеріал зустрічається на площі приблизно 2 га. Територія пам'ятки на даний час 
поросла лісом. Виявлено фрагменти ліпної (трипільської) та гончарної (давньоруської) кераміки. 
Пам’ятка виявлена у 2006 р. О. Дерехом, В. Ільчишиним, А. Будою. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК; Строцень, 2006, с. 70. 

541. ШУЛЬГАНІВКА І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 8 км на захід від околиць села, на 
правому березі ставка, утвореного р. Тупа. Виявлено у 2009 р. А. Чоканом. На поверхні поселення 
зібрано колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

542. ШУЛЬГАНІВКА ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 8 км на захід від околиць села, на 
лівому березі ставка, утвореного р. Тупа. Виявлено у 2009 р. А. Чоканом. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Матеріали знаходяться у фондах Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

543. ШУЛЬГАНІВКА ІІІ. Двошарове поселення: епохи бронзи – ранньозалізного часу, 
давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Знаходиться в північних околицях села по правому березі р. 
Черкаска, на вул. Молодіжна. Відкрили у 2012 р. О. Дерех, А. Загородній. На поверхні поселення зібрано 
колекцію давньоруської кераміки. Площа пам’ятки складає 1 га. Матеріали знаходяться у фондах 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», наукова документація – в НА ІА НАН України та в 
архіві ТОКІОПІК. 
Архів ТОКІОПІК. 

 
Бродівський район Львівської області 

544. КУТИЩЕ. Городище давньоруське. Розташовано в селі, біля церкви. Помітні залишки валів 
біля бувшого колгоспного двору. На городищі викопаний камінь у вигляді хреста з затертим написом. 
АП 1982, 1982, с. 169; Ратич, 1957, с. 78; Janusz, 1918, s. 84. 

545. МАРКОПІЛЬ. Городище давньоруське, обведене валами з вищими бастіонами по боках. 
Знаходиться на території села. На місці давньоруського городища є рештки старого замчиська. 

АП, 1982, с. 170; Лаврін,  2002, с. 387-389; Ратич, 1957, с. 79; Janusz, 1918, s. 84. 
546. МАРКОПІЛЬ. Багатошарова пам’ятка: пізній палеоліт, мезоліт та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 

південній околиці села, по лівому березі р. Серет, уроч. Загребелля. Розвідки Я. Онищука та П. Лавріна у 
1995-2001 рр. Зібрана давньоруська кераміка та глиняна обмазка.   
Лаврін, 2002, с. 387-389. 

547. МАРКОПІЛЬ. Багатошарова пам’ятка: мезоліт, ранньозалізний час та ХІІ - ХІІІ ст., пізнє 
середньовіччя. Знаходиться в південній околиці села, по лівому березі р. Серет, уроч. Городці. Розвідки 
Я. Онищука та П. Лавріна у 1995-2001 рр. Зібрана давньоруська кераміка та глиняна обмазка.   
Лаврін, 2002, с. 387-389. 

548. МАРКОПІЛЬ. Двошарове поселення: висоцької культури та ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в 
південно-східній околиці села, по лівому березі р. Серет, уроч. Під панським гаєм. Розвідки Я. Онищука 
та П. Лавріна у 1995-2001 рр. Зібрана давньоруська кераміка та глиняна обмазка.   
Лаврін, 2002, с. 387-389. 
 

Хмельницька область, Городоцький район 
549. ВЕЛИКИЙ КАРАБЧИЇВ. Городище ХІ - ХІІІ ст., мисове. Знаходиться на мисі гори, що 

піднімається на висоту близько 50 м над долиною правого берега Смотрича. Досліджувалось на рівні 
археологічних розвідок у ІІ половині ХІХ ст. (зокрема Ф. К. Пулаським), пізніше – Д. О. Мачинським 
(1961 р.) та І. С. Винокуром (1967 р.), який заклав тут шурф і виявив матеріали ХІ - ХІІІ ст. Площадка 
городища  обмежена з напільної сторони трьома лініями валів і рвів. Вали мають висоту до 3 м, глибина 
рвів до 1,4 м. Розмір площадки 110 х 90 м – 0,5 га. Загальна площа – 0,9 га. Археологічний матеріал 
відноситься до ХІ - ХІІІ ст. У 1963 р. городище обстежив загін по вивченню твердинь під керівництвом 
П. Раппопорта. Матеріали передані  у фонди Львівського історичного музею. У районі села за невідомих 
обставин знайдено меч І половини ХІ ст. Зберігався у Військовому музеї Варшави. Втрачений під час 
фашистської окупації Польщі у 1939 р. Лезо збереглося частково. Руків’я меча прикрашене рослинним 
орнаментом у вигляді плавно вигнутих гілок. На стержні він у вигляді “дерева життя”, у якого гілки 
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виростають із підніжжя стовбура. Техніка виготовлення – візерунок черню на “бронзі” (перехрестя й 
трубка) і прокреслений візерунок на фоні черні (навершя). Загальна довжина – 5,9 см, довжина клинка – 
35,5 см, висота руків’я – 15,4 см, ширина перехрестя – 2,1 см, ширина стержня руків’я – 2,3 см, ширина 
навершя – 6,2 см. Знайдені також бронзовий медальйон, маленька бронзова іконка прямокутної форми із 
зображенням Богоматері у повний зріст. На думку П. О. Раппопорта городище є залишками боярської 
укріпленої садиби. Є план-схема городища (Д. О. Мачинського, 1961). 
Винокур, 1985, с. 92; Довідник, 1984, с. 29; Куза, 1996, с. 204; Кучера, 1983, с. 388; Кучера, 1999, с.14, 29, 
206; Маярчак, 2006, с. 26-27; Печенюк , 1997, с.14, 15; Раппопорт, 1967, с.18, 191; Сецинский, 1901, с. 
317. 

550. СИРВАТИНЦІ. Городище ХІ - ХІІІ ст. Знаходиться біля колишнього с. Вербична, 
приєднаного до с. Сирватинці. Наприкінці ХІХ ст. городище обстежував Ф. К. Пуласький. Наприкінці 
ХІХ ст. тут знайдено: меч ХІІ - ХІІІ ст., кістень ХІІ - ХІІІ ст. (подарований Ф. К. Пулаським 
Археологічному музею у Варшаві), кістяна пластинка з врізним орнаментом, частина енколпіона (2,7 х 
3,7 см, мідний сплав, литво, чернь, різьба, І половини ХІІІ ст. Зберігається у Варшавському державному 
археологічному музеї), ще одна частина енколпіона (4,2 х 3,6 см, мідний сплав, литво, чернь, різьба, І 
половини ХІІІ ст. Зберігається у Варшавському державному археологічному музеї), амфора (очевидно, 
київського типу), залізний ромбоподібний наконечник стріли та інші речі.  
Довідник, 1984, с. 30, 32; Корзухина, Пескова, 2003, с. 153; Маярчак, 2006, с. 27; Сецинский, 1901, с. 315. 

551. СКИПЧЕ. Городище ХІІ - ХІІІ ст., знаходиться на території Недоборівського або 
Медоборського лісу. Підковоподібне в плані. Городище досліджував наприкінці ХІХ ст. 
Ф. К. Пуласький, який знайшов тут артефакти ХІІ - ХІІІ ст. Відомо, що в районі села наприкінці ХІХ ст. 
знайдено залізний меч зі стрижнем для руків’я (наконечник зламаний), 2 залізні ключі (у 
Недоборівському лісі, поблизу села), бронзові енколпіони, пряслице з фіолетового сланцю. Очевидно ці 
речі знайдені на городищі або ж безпосередньо за його межами. 
Довідник, 1984, с. 33; Сецинский, 1901, с. 315. 
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552. БАБШИН І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розташоване за 450 м від північної околиці села, на краю 
ІІ надзаплавної тераси. Розміри 100 х 300 м. Виявлено у 1969 р. Середньодністровською розвідувальною 
експедицією. 
Бибиков, Довженок, Збенович, Приходнюк, 1969, с. 28; Маярчак, 2006, с. 42; Приходнюк, 1977, с. 99-106. 

553. БАБШИН ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Розташоване за 1,6 км на південний схід від с. Бабшин та 
за 1,6 км на захід від с. Гринчук, в урочищі Лука, на березі Дністра, займає І і ІІ надзаплавні тераси ріки. 
Поселення багатошарове. Виявлене у 1969 р. Середньодністровською розвідувальною експедицією. 
Обстежене Л. І. Кучугурою та О. О. Якубенко в ході археологічної розвідки 1992 р. Тягнеться від 
човнової станції вздовж берега Дністра на відстань близько 450 м. Більша частина поселення затоплена. 
Бибиков, Довженок, Збенович, Приходнюк, 1969, с. 30; Кучугура, Якубенко, 1993, с. 14-15; Маярчак, 
2006, с. 42.  

554. БАКОТА І. Могильник грунтовий з трупопокладенням. Знаходиться на горі Білій, приблизно 
за 100 м на південний схід від печерного монастиря. У 1975 р. під час розвідкових розкопок 
П. А. Горішнім і С. Е. Баженовою були виявлені кілька поховань. Одне належало дитині, скелет якої був 
орієнтований головою на захід. Друге поховання мало залишки дерев’яної домовини в якій лежав скелет 
жінки, головою на захід. Біля правої скроні черепа знайдено срібне скроневе кільце в 1,5 оберти. Воно 
датує поховання ХІІ - ХІІІ ст. Очевидно, біля печерного монастиря було давньоруське кладовище. 
Винокур, Горішній, 1994, с. 204-205, 343; Горішній, Юра, 1975, с. 9; Маярчак, 2006, с. 56; Моця, 1990, с. 
12, 137. 

555. БАКОТА ІІ. Могильник грунтовий з трупопокладенням. Знаходиться в уроч. Скельки, на 
стрілці мису. Відкритий у 1964 р. І. С. Винокуром, О. М. Приходнюком, Г. М. Хотюном і досліджений у 
1974 р. П. А. Горішнім та Р. О. Юрою. Розкопками відкрито 55 поховань-трупопокладень, розміщених 
паралельними рядами. Скелети були орієнтовані головами на захід, із деякими відхиленнями на північ 
або південь, лежали на глибині від 0,45 м до 1,55 м. Як правило, могильні ями не простежувались (окрім 
трьох випадків). У 6 похованнях біля скелетів простежені залишки дерев’яних домовин, цвяхи не 
знайдені. Руки небіжчиків у переважній більшості лежали на грудях або в районі живота. Майже всі 
поховання безінвентарні, але два жіночих відрізняються від інших. Поховання 11. Зотлілі дубові дошки – 
стінки домовини. На пальці правої руки, що лежала на грудях,- срібне кільце у 1,5 оберти типу 
скроневого. Біля лівої скроні – скроневе кільце. Друге кільце знайдене у викиді землі в процесі 
розчистки. В районі шиї – 4 маленькі бронзові гудзики у вигляді грибочків. Біля правої скроні знайдене 
маленьке червоне кругле скельце з рештками металевої оправи. Ці речі дослідники датували ХІІ - ХІІІ ст. 
Поховання 16. Зотлілі дубові дошки – стінки домовини. Біля правої скроні – дві срібні в 1,5 оберти 
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скроневі кільця, а також срібна трьохнамистинна сережка “київського типу” із зерню. Біля лівої скроні – 
3 скроневі кільця й трьохнамистинна сережка, намистини якої прикрашені сканню. На середньому пальці 
лівої руки було срібне кільце, що нічим не відрізнялося від скроневих кілець. Могильник датований 
дослідниками другою половиною ХІІІ - ХІV ст. 
Винокур, Горішній, 1994, с. 332, 333; Винокур, Хотюн, Приходнюк, 1964, с. 7; Горішній, Юра, 1974; 
Маярчак, 2006, с. 56.  

556. БАКОТА ІІІ. Могильник середини ХІІІ ст., грунтовий з трупопокладенням. Знаходиться в 
частині урочища Пушкарівка, що прилягала до Дністра. На глибині 0,35 - 0,45 м у могильній ямі 
розміром 1,1 х 1,8 м було розчищено групове поховання. Два скелети у повному анатомічному порядку 
лежали головою на захід, а один - на схід і лежав ниць. Оскільки при розчистці ями траплялися 
фрагменти давньоруської кераміки, саме з цим часом (конкретніше – серединою ХІІІ ст.) пов’язують 
поховання. 
Винокур, Горішній, 1994, с. 336; Маярчак, 2006, с. 56-57.  

557. БАКОТА ІV. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Розташоване на мисі  - підвищенні лівого берега Дністра 
(висота 20 м), при впадінні в Дністер р. Рудки. Насьогодні територія городища затоплена. Виявлено 
І. Винокуром у 1964 р., в 1971-75 рр. на території городища працювала експедиція Інституту археології 
НАНУ під керівництвом П. Горішнього та Р. Юри. Простежено контури валу та рову по периметру 
городища. Збережена висота валів становила 0,7-0,8 м, ширина 2,5-3 м. За припущенням І.Винокура, 
фортифікації були зруйновані за наказом монгольських баскаків (1252 р. ?). Залишки рову зафіксовані з 
напільної північно-західної сторони від площадки городища, у вигляді видолинку глибиною 1-1,1 м. В 
заповненні рову знайдено фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст.  Розмір городища 150 х 120 м. В центрі 
мисової частини городища виявлена западина. Досліджено культурний шар та житло ХІІ - ХІІІ ст. з 
глинобитною піччю. В центральній частині житла зафіксовано залишки череня другої, більш давньої 
печі. В житлі було знайдено уламки великої корчаги та глечика ХІІ - ХІІІ ст., фрагмент кам’яного жорна, 
три залізних ножі, цвяхи, уламки скляних браслетів, глиняного прясла та грузила. 
Винокур, 1985, с. 97; Винокур, Горішній, 1994, с. 150-157. 

558.  БАКОТА V. Скельний монастир ХІ - ХІV, що розглядається в комплексі з літописною 
Бакотою. Знаходиться у південно-східній околиці затопленого Дністровським водосховищем с. Бакота, в 
уроч. Біла Гора або Монастирище. В кінці ХІХ ст. тут проводили археологічні дослідження: у 1884 р. - 
В. Б. Антонович та К. М. Мельник, 1891-1892 рр. - В. Б. Антонович, Ю. Сіцінський, 1963 р. 
П. О. Раппопорт, 1977 р. – М. П. Кучера, П. А. Горішній. Археологічні дослідження науковців кінця ХІХ 
ст. дозволили виявити рештки скельного монастиря: три печери-коридори, в яких зафіксовано 17 ніш-
заглиблень, в деяких виявлені людські кістки. Виявлено 19 гробниць у підлозі. Між першою та другою 
печерами відкрито арку, перед якою стояв тесаний з каменю помост-стіл. Були простежені рештки 
стовпів, які підтримували склепіння. Тут же були виявлені брили каменю з рештками фрескового 
розпису, що могло свідчити про залишки давньої  печерної монастирської церкви. Знахідки були 
датовані дореволюційними дослідниками ХІІІ-ХV ст. Біля входу до печерного монастиря на скелі були 
написи: «Благослови Христос Григория ігумена, давшего силу святому Михаилу» та «Григорий воздвиг 
место се». М.М.Тихомиров датував за палеографією перший напис кінцем ХІ–початком ХІІ ст., другий 
напис – кінцем ХІІ–початком ХІІІ ст.  
Винокур, 1985, с. 96-97; Винокур, 1995, с. 16-19; Винокур, Горішній, 1994, с. 197-226; Маярчак, 2006, 28-
29. 

559. БАКОТА VI . Поселення ІХ - ХІІІ ст. розташоване в уроч. На клину, за 1,5 км на південний схід 
від села, на краю І надзаплавної тераси, що була до утворення Дністровського водосховища на висоті 6-7 
м над літнім рівнем Дністра. Багатошарове поселення, можливо, частина посаду літописної Бакоти. 
Досліджувалась у 1969-80 рр. І. Винокуром. Досліджено 2 житла ІХ - ХІ ст. (3а, 39), 4 житла ХІІ - ХІІІ ст. 
(3, 6а, 18, 55). Житло 3а (3,6 х 4 м), ІХ - ХІ ст., заглиблене в грунт на 0,3 м. У північному куті знайдене 
вимащене глиною на земляній підсипці вогнище 1,1 х 1 м. Частково збереглися рештки обпаленого 
череня. Житло 39 (1,9 х 2,9 м), ІХ - ХІ ст., заглиблене на 1,2 м. Ямок від стовпів не виявлено, але по 
периметру основи котловану розчищено канавку шириною 12-13 см, що свідчить про зрубну 
конструкцію стін. В південно-східному куті виявлено піч-камянку (1,2 х 1,5 м), що дещо виступала за 
межі житла і була врізана нижньою частиною у материк. В конструкції печі простежено залишки 
глиняної пательні, вмонтовану у верхню частину печі (для сушки зерна). Житло 3, ХІІ - ХІІІ ст., 
трьохчастна напівземлянка. Складалася з двох житлових приміщень з’єднаних сінями з невеликою 
коміркою. Площа житлових приміщень біля 7,5 кв.м. В кожному житловому приміщенні добре 
збереглися печі-кам’янки з каменя-плитняка. Стіни будівлі підмащені біля основи глиною. Крім того, 
збереглися приставлені до стіни пласкі плити каменю-вапняку. Будівля заглиблена від давнього рівня на 
0,55-0,6 м. Між двома житловими камерами був перехід у вигляді сіней. З північного боку до сіней 
примикала викладена камінням основа комірки. Простежено ями від опорних стовпів, що підтримували 
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дах. По кутах житлових камер також були стовпові ями (діаметром до 0,45 м). крім того, при переході з 
однієї камери в іншу розчищено ще дві ямки від стовпів діаметом 0,2-0,25 м. Житло 6а (3,5 х 5,9 м), ХІІ - 
ХІІІ ст., заглиблене на 0,45-0,5 м. У заповненні виявлено великі камені від зруйнованої печі. Відсутність 
стовпових ямок може свідчити про зрубну конструкцію стін. Знайдено кераміку ХІІ - ХІІІ ст. і фрагменти 
скляних браслетів. Житло 18 (4,7 х 5,0 м), ХІІ - ХІІІ ст., орієнтоване стінами за сторонами світу, у 
північно-західному куті виявлено рештки вогнища. У західній частині – вирізаний у материку лежак (0,7 
х 2 м). Дно частково викладено кам’яними плитами. У південній частині житла виявлено яму-погреб 1,7 
х 2,9 м глибиною 3,15 м. На дні ями виявлено кераміку ХІІ - ХІІІ ст. і фрагмент скляного браслету. 
Житло 55 (3,1 х 3,2 м), ХІІ - ХІІІ ст., заглиблене на 0,25-0,3 м. Орієнтоване кутами по сторонах світу. 
Стовпових ям не виявлено, можливо, зрубної конструкції. В західному куті розчищені залишки 
глинобитної печі 1,15 х 1,25 м, поруч печі виявлено два роздавлені горщика ХІІ - ХІІІ ст. Поруч 
напівземлянки 9 розчищено господарську яму, округлу в плані, розмірами 0,9 х1,1 м, глибиною 0,7 м від 
давньої поверхні. В ямі виявлено кераміку ХІ - ХІІІ ст. При досліджені давньоруських об’єктів знайдені 
речі: залізну сокиру, ножниці, ніж, кістяні проколки, оправу з геометричним орнаментом від деревяної 
ікони, бронзовий кістень. У 1993 р. тут проводили археологічні розвідки Л. Кучугура, О. Якубенко. 
З’ясовано, що поселення розмивається водою, але цілком не затоплене. На його території тепер 
розташована водозабірна станція. Були простежені залішки 5 розмитих жител ХІІ - ХІІІ ст., які тягнулися 
смугою довжиною до 20 м вздовж  Дністра на рівні 5 м над сучасним рівнем води водосховища. 
Винокур, 1971, с. 265-266; Винокур, 1972, с. 365; Винокур, Горішній, 1994, с. 69-73, 327-331; Винокур, 
Гуцал, 1976, с. 312; Винокур, Приходнюк, 1970, с. 284-285; Довідник, 1984, с. 43; Маярчак, 2006, 42-43; 
Раппопорт, 1975, с. 29, 73.     

560. БАКОТА VII . Поселення-посад дитинця ХІІ - ХІІІ ст., уроч. Пушкарівка. Знаходиться в 
південно-західному напрямку, приблизно в 85-90 м від течії р. Рудка, на І надзаплавній терасі на мисі, що 
піднімався над заплавою р. Рудка на 8-10м. приблизна площа 1,0 га. Розкопки проводились І. Винокуром 
з 1974 р. Виявлено 9 житлових споруд. Житло 1 (4 х 3,3 м), заглиблене на 0,5 м від денної поверхні. В 
північно-західному куті виявлено скупчення печини (0,4 х 0,7 м) від глинобитної печі, черінь овальної 
плані форми (0,5 х 0,4 м). В печині знайдено фрагмент гончарного горщика. Біля залишків печі знайдені 
також фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст. разом з шматочками деревного вугілля. Стовпових ямок від 
конструкцій не виявлено, очевидно, будинок був зрубної конструкції. Житло 2 (5,4 х 3,8 м), заглиблене 
на 0,9 м від денної поверхні. Житло орієнтоване стінами за сторонами світу. В північно-західному 
частині виявлено скупчення печини (0,9 х 1,0 м) від глинобитної печі. Поряд з скупченням виявлені 
фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст. та 2 фрагменти від скляних браслетів зеленого кольору. Стовпових 
ямок від конструкцій не виявлено, очевидно, будинок був зрубної конструкції. Житло 3 (3 х 2,8 м), 
наземне, підквадратне в плані, орієнтоване стінами за сторонами світу. В північно-західному куті 
розчищені залишки печі-кам’янки (1,6 х 0,4 м). В південній частині житла на глибині 1 м виявлено 
залишки вогнища, викладеного камінням (0,75 х 0,6 м). Стовпових ямок від конструкцій не виявлено, 
очевидно, будинок був зрубної конструкції. Крім фрагментів кераміки ХІІ - ХІІІ ст. знайдено залізний 
ніж, кілька фрагментів скляних браслетів, обрізані шматки рогу, кістки великої рогатої худоби. Житло 4 
(3,2 х 2,8 м), заглиблене на 0,3 м від давньої поверхні, підквадратне в плані, орієнтоване стінами за 
сторонами світу. В західному куті будівлі виявлено залишки глинобитної печі (1,0 х 0,9 м). Біля печини 
розчищено передпічну яму (0,7 х 0,6 м), глибиною 1,0 м від рівня долівки. В східній частині житла 
знаходилось глинобитне вогнище. Стовпових ямок від конструкцій не виявлено, очевидно, будинок був 
зрубної конструкції. Житло 5 (3,4 х 3,0 м), наземне, орієнтоване стінами за сторонами світу. У північно-
західному куті виявлені залишки печі-кам’янки (1 х 0,8 х 0,3 м). Стовпових ямок від конструкцій не 
виявлено, очевидно, будинок був зрубної конструкції. Житло 6 (4 х 3,8 м), наземне, підквадратне в 
плані. У північно-західному куті на глибині 0,3 м виявлено рештки глинобитної печі грушевидної в плані 
форми. Її довжина 0,8 м, ширина – 0,7 м, ширина устя – 0,6 м. Збереглися рештки череня (0,6 х 0,7 м). 
Останній мав товщину глиняної обмазки 10 см. В південній частині житла простежуються залишки 
глинобитного вогнища (діаметр 0,6 м). В споруді виявлено фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст., кілька 
фрагментів скляних браслетів і залізну шпору ХІІ - ХІІІ ст. До житла прилягали рештки наземної 
господарської будівлі (3,0 х 2,8 м), а також 4 господарські ями. Житло 7 (4 х 3,8 м), наземне, 
підквадратне в плані, заглиблене на 0,25 м від давньої денної поверхні. Орієнтоване стінами за сторонами 
світу. У північно-західному куті виявлено рештки глинобитної каркасної печі (1 х 0,9 м). Розміри череня 
0,7 х 0,6 м. Стовпових ямок від конструкцій не виявлено, очевидно, будинок був зрубної конструкції. В 
споруді виявлено фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст., кілька фрагментів скляних браслетів і фрагмент 
кам’яного точильного бруска. Житло 8 (4 х 3,8 м), наземне, підквадратне в плані, в північній половині 
житла простежено печину від залишків глинобитної печі поганої збереженості. Стовпових ямок від 
конструкцій не виявлено, очевидно, будинок був зрубної конструкції. На долівці споруди виявлено 
фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст. і фрагмент кам’яного ротаційного жорна. Стовпових ямок від 
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конструкцій не виявлено, очевидно, будинок був зрубної конструкції. Житло 9 (3,5 х 3 м), наземне, 
підквадратне в плані, з глинобитною пічкою. В житлі знайдені фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст., 
фрагмент кам’яного ротаційного жорна та залізний серп. 
Винокур, Горішній, 1994, с. 157-162. 

561. ВЕЛИКА СЛОБІДКА. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в східних околицях села, на 
високому мисі, утвореному впадінням р. Мукши у Дністер. В плану округле, з площадкою розміром 45 х 
55 м, діаметром 60 м. Площа 0,28 га. З напільної стороні відділене валом і ровом. Вал, в середній частині 
висотою біля 2 м і шириною 10 м, поступово зменшується до країв  і йде по них зовсім маленький, 
пошкоджений траншеями часів війни. Більш понижена стрілка мису ескарпована на початку схилу за 
допомогою рову, зробленого нижче площадки городища з зовнішньої сторони перед валом. Площадка 
городища задернована, рівна, з ухилом до мисової частини. По її краю зустрічаються фрагменти кераміки 
ХІІ - ХІІІ ст., напільний вал не задернований, його насип складається з землі із домішками каменів. 
Городище досліджувалось на рівні археологічних розвідок у 1945 р. (М. Рудинський), у 1965 р. 
(П. Раппопорт), 1968 р. (Середньодністровською експедицією на чолі з С. Бібіковим). 
Бибиков, Довженок, Евдокимок, Збенович, Приходнюr, 1968, с. 54; Довідник, 1984, с. 45; Кучера, 1983, с. 
98, 100; Малеев, 1978, с. 6-7; Малеев, Прищепа, Бондарчук, 1979, с. 363; Маярчак, 2006, с. 29-30; 
Раппопорт, 1966, с. 169; Раппопорт, 1967, с. 19; Сецинский, 1901, с. 326. 

562. ВЕЛИКА СЛОБІДКА. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в східних околицях села, перед 
городищем. Тут знайдено культурний шар з численною керамікою ХІІ-ХІІІ ст. Залишки селища 
зафіксовані на довжину 350 м від напільного краю городища. Відкрито М. Кучерою.  
Кучера, 1983, с. 100.   

563. ВЕЛИКА СЛОБІДКА. Багатошарова пам’ятка. Давньоруський шар датується ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться за 2,5 км від південно-східної околиці села, на низькій ділянці першої надзаплавної тераси в 
урочищі Дубина. Площа 700 х 20 м вздовж берега Дністра. Виявлене у 1968 р. Середньодністровською 
розвідувальною експедицією. Зібрані фрагменти тонкостінних посудин із заокругленим або ребристим, 
сильно відігнутим назовні вінцем, іноді із жолобком у верхній частині. 1978 р. – археологічна розвідка 
Ю. Малєєва, Б. Прищепи, В. Бондарчука. У 1992 р. Л. Кучугура відкрила ділянку з культурним шаром 
ХІІ - ХІІІ ст. між залізничним мостом і уроч. Згорілий міст (за 1,5 км на південь від південно-східної 
околиці села, на відстані 150 м від поселення в урочищі Дубина). Можливо, це частини одного 
поселення. 
Довідник, 1984, с. 45; Кучугура, 1992, с. 20-21; Малеев, 1978; Малеев, Прищепа, Бондарчук, 1979, с.363; 
Маярчак, 2006, с. 43-44; Приходнюк, 1977, с. 99,102. 

564. ВРУБЛІВЦІ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на південь від села, вздовж обох бортів 
яру, по якому тече потічок, що впадає в р. Тернаву. Виявлено і обстежено у 1978, 1979, 1984, 1985, 1992 
рр. Л. Кучугурою, забрано кераміку. 
Кучугура, 1984, с. 9; Кучугура, 1992, с. 20-21; Маярчак, 2006, с. 44. 

565. ВРУБЛІВЦІ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за північно-східною околицею села, у 
саду, на мисі, по лівому борту яру, що спускається до правого берега р. Тернави. Площа 50 х 50 м. 
Виявлене в результаті археологічної розвідки 1992 р. Л. Кучугурою. 
Кучугура, 1992, с. 20-21; Маярчак, 2006, с. 44. 

566. ГАВРИЛІВЦІ. Поселення Х - ХІІ ст. Знаходиться на плато правого берега р. Кармелітки, на 
захід від села. Виявлено в результаті археологічних розвідок 1967-1968 рр. Подільської експедиції ДІМ 
УРСР (на чолі з Т. Г. Мовшею). 
Маярчак, 2006, с. 44; Мовша, 1967-1968, с.16. 

567. ГРИНЧУК. Городище Х, ХІ, ХІІ - ХІІІ ст. Городище займає мис на плато високого лівого 
берега р. Дністер, при виході до ріки невеликого яру, в західній частині села, урочище Городисько або 
Бульбисько. У 1963 р. на городищі проводив невеликі роботи П. Раппопорт: були закладені шурф і 
траншею, що перерізала вал і половину рову, зібрано кераміку. У 1969 р. городище обстежувалось 
Середньодністровською розвідувальною експедицією. Протягом 1974 - 1975, 1977 рр. майже повністю 
розкопано С. Пачковою. Площадка має приблизно трикутну форму і захищена з напільної (зі східної) 
сторони дугоподібним валом висотою 1,7 м. Перед валом читається запливший рів. Слабкі сліди валів 
збереглися також вздовж бокових сторін (східна сторона) городища. Скоріш за все спочатку вал йшов по 
всьому периметру городища, але з напільної сторони він був значно вищий ніж з інших сторін. Площадка 
ледь понижувалася до сходу. Розмір площадки: довжина – 70 м, ширина – 42 м. У конструкції валу 
виявлені пустотілі кліті, що, мабуть, використовувались як господарські приміщення. В одній з них 
досліджено господарську яму. Кліті утворювали один ряд. У західній частині городища, в кінці валу, 
досліджено споруду, орієнтовану за сторонами світу (площа близько 30 м2), яка, можливо, була баштою. 
В’ їзд в городище був з північного боку. Ширина рову становила 8,6 м, глибина від сучасної поверхні – 2 
м. Давньоруські об’єкти розташовувались поблизу валу по його периметру. Виявлені залишки 4-х 
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житлових напівземлянок, три з яких були орієнтовані кутами, одна – сторонами за сторонами світу. 
Господарські ями, як правило, розміщалися вздовж валу, по його периметру. У південно-східній частині 
знайдено ковальське горно, залишки двох склепінчастих глинобитних печей.  Можливо, вони пов’язані з 
виробничою діяльністю або з випіканням хліба. Залишки семи печей виявлені безпосередньо під клітями, 
з внутрішньої сторони валу, у східній частині городища. Вони виявлені на рівні давньої поверхні і, 
найімовірніше, містилися в середині житлових клітей. Печі не функціонували одночасно. Ковальське 
горно відкрито з краю городища, в найбільш зручному для спуску до води місці. Це було вогнище 
округлої форми. Діаметр його череня 0,6 м, загальний діаметр – 0,9 м. Висота стінок в окремих місцях 
досягала 0,4-0,5 м. Челюсті горна завширшки 0,6 м, спрямовані в бік внутрішнього майданчика 
городища. Стінки складені з добре підігнаних один до одного великих каменів, а черінь викладений з 
дрібного каменю і обмазаних глиною. Біля горна в ямі і під час розчистки його на черені знайдена велика 
кількість залізного шлаку. В результаті розкопок на городищі зібрана 60 предметів із заліза. З прикрас 
виявлено пастову намистину, срібний кручений браслет, перламутровий ґудзик, а також лицьова стулка 
борисоглібського енколпіону. З виробів кістки – проколки, накладки, наконечники стріл і досить багато 
гральних кісток – астрагалів. На думку С. Пачкової, городище становить собою залишки формеці, 
гарнізон якої ніс охоронну службу. Виникнення її вона вояснює активною діяльністю галицьких князів, 
спрямованою на зміцнення й розширення кордонів своїх володінь у першій половині ХІІ ст., а кінець – із 
наказом Бурундай зруйнувати укріплення Галицько-Волинського князівства (1259-60-і рр.). 
Бибиков, Довженок, Збенович, Приходнюк, 1969, с. 31; Гульдман, 1901, с. 401; Довідник, 1984, с. 46; 
Корзухина, Пескова, 2003, с. 112; Куза, 1996, с. 204; Кучера, 1974, с. 5; Кучера, 1983, с. 391; Кучера, 1999, 
с.14, 69, 89, 180, 206; Маярчак, 2006, с. 312; Пачкова, 1978; Пачкова, 1978 а, с. 115; Пачкова, 1979, с.78-
96; Пачкова, 1980, с. 42-43; Пачкова, Блажевич, 1975, с. 334-335; Пачкова, Гопак, 1981, с. 54-65; Пачкова, 
Орлов, 1980, с. 298-301; Пачкова, Петрашенко, Яковенко, 1976, с. 374-375; Пачкова, Яковенко, 1974; 
Пачкова, Яковенко, 1975; Петрашенко, 2002, с. 181-183; Раппопорт, 1963, с. 15-16; Раппопорт, 1967, с. 17; 
Сецинский, 1901, с. 312. 

568. ДЕМШИН. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на мисі, утвореному високим березі 
Дністровського водосховища та лівим бортом яру, що виходить до Дністра. Мис знаходиться за 900 м на 
південний схід від с. Демшин і за 1 км на північний захід від с. Субіч. Площа 50 х 100 м. Обстежено у 
1992 р. Л. Кучугурою. 
Довідник, 1984, с. 47; Кучугура, 1992, с. 20-21; Маярчак, 2006, с. 44. 

569. ДОВЖОК. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на території села, на правому березі 
безіменного струмка, в урочищі Долина Лісу. Площа 40 х 70 м. Виявлене наприкінці 1960-х рр. У районі 
села, неподалік Старої Фортеці, у 1884 р. були знайдені монети: одна мідна візантійська Мануїла І 
Комнініа (1143-1180); дві срібні веніціанського дожа Ранеріо Джено (1252-1266); дві срібні 
веніціанського дожа Франческо Дандоло (1328-1339). Передані В. Б. Антоновичем у Подільське 
давньосховище. 
Довідник, 1984, с. 47; Гульдман, 1901, с.24; Маярчак, 2006, с. 44; Приходнюк, 1977, с. 100; Сецинский, 
1901, с. 320. 

570. ДУМАНІВ. Поселення багатошарове з давньоруським шаром. Знаходиться на першій 
надзаплавній терасі р. Смотрича, в урочищі Мазурівка. Площа 100 х 400м. Відкрите І. Винокуром і 
О. Приходнюком у 1968 р. 
Винокур, Приходнюк, 1968, с. 16-17; Довідник, 1984, с. 47; Маярчак, 2006, с. 44. 

571. ЖВАНЕЦЬ. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Городище знаходиться в західній частині села, на правому 
березі р. Жванчика, в урочищі Загора. У 1961 р. під час будівництва мосту тут знайдено пластинчастий 
бронзовий браслет, невеликий за розмірами з загнутими кінцями, що датується ХІ-ХІІ ст. Після 
обстеження пам’ятки у 1961 р. Трипільським загоном Дністровської новобудівної експедиції (на чолі з 
Т. Г. Мовшою, Л. І. Крушельницькою) було зроблено висновок про наявність тут залишків 
давньоруського городища, зруйнованого прокладанням дороги. У 1993 р. пам’ятка була обстежена  
Л. Кучугурою та О. Якубенко, які інтерпретували її як селище. У різний час тут знайдено фрагменти 
скляних браслетів, залізні наконечники стріл, зібрано кераміку. Знайдена також нижня стулка енколпіону 
(6,4 х 5,5 см, мідний сплав, литво, за моделлю ХІІІ ст. Зберігається в Національному музеї історії 
України). 
Довідник, 1984, с. 48; Корзухина, Пескова, 2003, с. 198; Кучугура, Якубенко, 1993, с. 4; Кушнір, 1965, с. 
93; Маярчак, 2006, с. 31; Мовша, 1976, с. 21; Мовша, Бузян, Якубенко, 1977, с. 341. 

572. ЖВАНЕЦЬ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на північно-східному схила урочища Щовб, 
вище Жванецького могильника. Трипільським загоном Дністровської новобудівної експедиції (на чолі з 
Т. Г. Мовшою) було досліджено житло-напівземлянку з піччю. Від печі зберігся черінь овальної форми, 
обмащений глиною та обпалений, диаметом близько 1 м, оточений пласкими каменями, деякі з них 
стояли вертикально. Основою печі слугувала глиняна підсипка та вимостка з уламків посудин від двох 
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горщиків (230 уламків), перекриті перепаленою підмазкою череня. Горщики реконструйовані, датуються 
ХІІ - ХІІІ ст. Печі з аналогічною будовою череня досліджені М. П. Кучерою на давньоруському 
поселенні в урочищі Гнідова під Луцьком. 
Бузян, Якубенко, 1987, с. 46-47; Маярчак, 2006, с. 44. 

573. ЖВАНЕЦЬ. Могильник давньоруський, грунтовий з трупопокладенням. Знаходиться у 
пониженій частині урочища Щовб – на мисі, утвореному р. Іванчиком і його лівою притокою, р. 
Кармеліткою. На високому (близько 25 м) березі р. Жванчика, на території трипільського городища. У 
1974 р. Подільською експедицією ДІМ УРСР на чолі з Т. Г. Мовшею тут виявлено, а в 1979 р. досліджено 
давньоруський ґрунтовий могильник з 26 похованнями, датований орієнтовно ХІІ - ХІV ст.  

Маярчак, 2006, с. 57-58. 
574. КАВЕТЧИНА І. Багатошарова пам’ятка з давньоруським шаром ХІІ - ХІІІ ст. Зараз затоплене. 

Знаходилося на першій над заплавній терасі лівого берега Дністра, за 300 м на південний захід від села, в 
урочищі Лука. Площа 100 х 400 м. Виявлене у 1969 р. Середньодністровською розвідувальною 
експедицією. В обриві берега на глибині 0,25-0,3 м був простежений культурний шар потужністю 0,2-0,3 
м. У 1974-1977 рр.- розкопки О. Приходнюка. У 1975 р. виявлено дві прямокутні заглиблені будівлі і 
господарську яму. В заповненні знайдено кераміку ХІІ - ХІІІ ст., скляні кручені браслети, вироби із заліза 
(гак, кільце) та кістки. На думку О. Вільшанської це було власне не поселення, а невеликий висілок від 
великого давньоруського поселення, розміщеного на території с. Сокіл. Напівземлянки в Луці-
Каветчинській функціонували лише у теплі періоди року. Можливо, вони використовувалися рибалками, 
як тимчасові житла під час путини. Споруда 16, підпрямокутна в плані (3,4 х 4,2 м), глибина від сучасної 
поверхні 0,6 м. Орієнтована кутами за сторонами світу. В північній стінці, ближче до західного кута, 
простежено вхідний приямок, викопаний до рівня долівки, завширшки 0,8 м, що виступав на 0,2 м. У 
заповненні виявлено багато давньоруської кераміки ХІІ - ХІІІ ст., скляні браслети, вироби з кістки. 
Споруда 17, знаходиться на відстані 0,5 м південніше споруди 16. підпрямокутної форми (3,4 х 4,5 м), 
завглибшки 0,9 м від сучасної поверхні. В її центральній частині було майже підпрямокутне заглиблення 
із заокругленими кутами (розміри 3,4 х 2,3 м, глибиною 0,1-0,2 м від рівня долівки). У східній стінці 
знаходився виступаючий назовні вхідний приямок, розмірами 1,0 х 0,25 м, що прилягав до східного 
приміщення. У заповненні виявлено багато давньоруської кераміки ХІІ - ХІІІ ст., кістки тварин. Знайдені 
також вироби із заліза, кістки, каменю та скла. Вогнище 3, знаходилось за 0,5 м на захід від споруди 16 і, 
можливо, було пов’язано з нею. Мало неправильно овальну форму розмірами 1,0 х 2,0 м, знаходилось на 
глибині 0,4 м від сучасної поверхні. Очевидно, споруда 16 і вогнище 3 утворювало єдиний господарський 
комплекс, що функціонував у літній сезон. На користь цього припущення свідчить відсутність 
опалювальних споруд у будівлі 16. Вогнище 4, виявлено на відстані 2 м південніше споруди 1, на глибині 
0,4 м від сучасної поверхні. Становило собою глинобитну споруду, майже круглу в плані, діаметром 0,9 
м. Споруда 17 і вогнище 4 складали єдиний господарсько-житловий комплекс. Піч 2, розчищена на схилі 
урвища, в південній частині поселення. Становила собою два овальні заглиблення, що в південному 
напрямку були сполучені між собою. В печі виявлені черепки ХІІ - ХІІІ ст. Яма 10, становила собою 
підпрямокутне заглиблення розміром 2,4 х 1,1 м із заокругленими кутами. Стінки ями вертикальні. У 
заповненні знайдено кераміку ХІІ - ХІІІ ст. У 1977 р. виявлено пічз керамікою ХІІ - ХІІІ ст.  
Бибиков, Довженок, Збенович, Приходнюк, 1969, с. 27; Вакуленко, Приходнюк, 1984, с. 3, 44; 
Вільшанська, 1988, с. 85-90; Довідник, 1984, с. 48-49; Кучугура, Якубенко, 1993, с. 26; Маярчак, 2006, с. 
44-45; Приходнюк, 1974, с. 2; Приходнюк, 1975, с. 2, 7, 11-12; Приходнюк, 1976, с. 380-381; Приходнюк, 
1977, с. 7; Приходнюк, 1977, с. 100. 

575. КАВЕТЧИНА ІІ. Багатошарова пам’ятка з давньоруським шаром ХІІ - ХІІІ ст. Зараз 
затоплене. Знаходилося на мисі, утвореному ІІ надзаплавною терасою лівого берега Дністра та правим 
берегом потічка, що тік по дну заваленого яру і впадав у Дністер, за 1-2 км  на південь від села, в урочищі 
Лука, ділянка “Стара Козарія”. Виявлене у 1969 р. Середньодністровською розвідувальною експедицією. 
Обстежувалось Л. Вакуленко в 1974 р. зібрано кераміку. Можливо, це продовження поселення ХІІ - ХІІІ 
ст. Каветчина І, урочище Лука. 
Вакуленко, 1974, с. 13-14; Вакуленко, Приходнюк, 1984, с. 3, 44; Кучугура, Якубенко, 1993, с. 26; 
Маярчак, 2006, с. 45. 

576. КАВЕТЧИНА ІІІ. Багатошарова пам’ятка з давньоруським шаром ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
на мисі, утвореному Дністром та правим бортом яру, що перетинає село, на висоті 60 м над рівнем 
Дністровського водосховища, урочище Завалений яр. Площа 80 х 150 м. Виявлене в 1989 р. 
Л. Кучугурою. зібрано кераміку. Можливо, це продовження поселення ХІІ - ХІІІ ст. Каветчина І, 
урочище Лука. 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 26; Маярчак, 2006, с. 45. 

577. КАЛАЧКІВЦІ І. Багатошарова пам’ятка з давньоруським шаром ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на 
правому борті яру Кипляча. У 1981 р. обстежено Л. Кучугурою, а 1993 р. – Л. Кучугурою й О. Якубенко. 
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Кучугура, Якубенко, 1993, с. 54-55; Маярчак, 2006, с. 45. 

578. КАЛАЧКІВЦІ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на плато над р. Студеницею, за 
північно-східною околицею села, в урочищі Кут. У 1977, 1980, 1981, 1988 рр. обстежувалося 
Л. Кучугурою, а 1993 р. – Л. Кучугурою й О Якубенко. 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 55; Маярчак, 2006, с. 45. 

579. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ І. Поселення ІХ - Х ст. Знаходиться на території Старої 
фортеці, біля східного фасаду Денної башти. Виявлено кілька фрагментів кераміки. 
Пламеницька, 1969, с. 143; Маярчак, 2006, с. 45. 

580. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на території Старої 
фортеці. У 1921 р. у північно-західній частині замку було закладено кілька траншей експедицією 
Кам’янець-Подільського Комітету охорони пам'яток старовини, мистецтва і природи. У 1964-1968 рр. На 
території замку проводила дослідження Є. М. Пламеницька. Тут зібрано нечисленний керамічний 
матеріал ІХ - ХІІІ ст.  
Винокур, Хотюн, Приходнюк, 1964, с. 11-12; Винокур, Хотюн, 1981, с.7; Винокур, 1985, с. 100-103; 
Винокур, Петров, 2004, -с. 3-14; Маярчак, 2006, с. 45-46; Пламеницька, 1968, с. 139-142. 

581. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ІІІ. Поселення ІХ - ХІІІ ст. Знаходиться в Старому місті 
(острів) – поруч з Вірменським торговим двором, на Польському ринку, неподалік Гончарної башти. Під 
час земляних робіт у різні роки (зокрема, 1964, 1966 рр.) виявлено кераміку ІХ - ХІ ст. в ході розчистки 
1964 р. І. Винокуром на глибині 1,5-1,6 м було виявлено невелике лінзоподібне заглиблення заповнене 
керамікою. У 1981 р. на Польському ринку (площа Центральна, 4а) на глибині 2,75 м від сучасної 
поверхні досліджені залишки двоповерхового житла кінця ХІІ - початку ХІІІ ст., зруйнованого пожежею. 
Його заповнення складалося з обвалу горілих дерев’яних конструкцій, великих частин глинобитних стін, 
обпалених до червоного кольору. Після розчистки давніх нашарувань чітко визначилися межі 
прямокутної в плані споруди з добре збереженою нижньою частиною, заглибленою у материк на 0,37-
0,45 м. Залишки споруди представлені обугленими і перетлілими дерев’яними брусками та стовпами. 
Довжина основи будинку становила 5,25 м. У ширину розчищено лише на 3,2 м, оскільки на площі цієї 
споруди у ХІV - ХV ст. були збудовані будинки з кам’яними фундаментами. Житло орієнтоване стінами 
за сторонами світу. Розчистка, проведена в основі споруди, показала, що нижній поверх складався з двох 
кімнат, в одній з яких виявлені залишки глинобитної печі з черенем. Знахідки у житлі та поблизу нього 
представлені фрагментами керамічного посуду, характерного для ХІІ - ХІІІ ст. Кераміка виготовлена на 
гончарному крузі, орнаментована прямими та хвилястими лініями. Виявлені і залізні вироби, які 
втратили свою форму внаслідок корозії. Залишки ще чотирьох жител ХІІ - ХІІІ ст. відкриті на тому ж 
Польському ринку уздовж будинків № 112, 10, 8 і СШ № 1. На Підзамчі й Татариськах знаходили монети 
ХІІІ ст. На Руських фільварках у 1925 р. знайдена лицева стулка енколпіона борисоглібського типу ХІІ - 
першої половини ХІІІ ст. (4,6 х 3,8 х 1,2 см, мідний сплав, литва, різьба, чернь (?).  
Винокур, Хотюн, Приходнюк, 1964, с. 11-13; Винокур, Приходнюк, 1966, с. 11; Винокур, 1985, с. 100-
101; Винокур, Петров, 1997, с. 58; Довідник, 1984, с. 49; Маярчак, 2006, с. 46-47. 

582. КНЯЖПІЛЬ. Городище давньоруське. Знаходиться на високому мисі при впадіння р. 
Гниловодки в р. Тернава, на південний схід від села, в урочищі Городисько. В плані має вигляд 
неправильного п’ятикутника. Захищене крутими схилами плато. Найбільш вразливою залишилася 
північна сторона, але укріплення споруджені по всьому периметру на 1100 м. Форитифікація краще 
збереглася на північному та східному напрямках. Так північний вал на всьому 220-метровому відрізку 
підсилений ровом. Їх спільна висота до 2 м. Східні укріплення більш потужні, вони займають до 4 м 
висоти. Відомо, що у ХІХ ст. за валом селяни знаходили залізні наконечники стріл та списів, глиняні 
пряслиця. Є план-схема городища (Ю. Сіцінського – кінця ХІХ ст.). Городище обстежувалось також 
А. Гуцалом. 
Гульдман, 1901, с.102; Гуцал, 1993, с. 75-76; Довідник, 1984, с. 50; Маярчак, 2006, с. 31; Сецинский, 1901, 
с. 290, 325, 331. 

583. КОЛУБАЇВЦІ. Городище VIII - IX, XII - XIII ст. Знаходиться за 1,5 км на північний захід від 
села, на високій горі, в лісі, за 450 м на схід від шосе Кам’янець-Подільський – Хмельницький, урочище 
Городисько. Площа 0,6 га. У 1976 р. городище обстежив М. Кучера, а в ІІ пол. 80-х рр. ХХ ст. – А. Гуцал 
і В. Мегей. Розміщене на горі, що має форму мисоподібного останця: із заходу, півдня і південного сходу 
вона має досить круті схили, заввишки не менше 30-35 м і похило понижується на північ і північний схід. 
З цього напольного боку, у місці найбільшого перепаду поверхні, влаштований виступ-ескарп, заввишки 
до 2 м, із залишками рову внизу. Рів дуже заплив. Глибина рову 0,4 м, ширина – 2-2,5 м. В середній 
частині по внутрішньому краю виступу збереглися залишки знівельованого валу висотою 0,5-0,7 м і 
шириною 3-5 м. На відстані 25 м у внутрішній бік городища (західна половина) збереглися маловиразні 
сліди другого валу у вигляді невеликого підвищення, паралельного внутрішньому валу. Суцільного рову 
перед цим валом немає – йде ланцюжок знівельованих видовжених заглиблень. На північно-західному 
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краї городища є кар’єр по видобутку каміння, яким зрізана частина укріплень. Форма городища овально-
видовжена (120 х 80 м). Поверхня його по краях, особливо з північного боку, похила. На самій вершині є 
майданчик видовженої форми (70 х 40 м). Городище задерноване і поросле лісом. На поверхні підйомний 
матеріал відсутній. Шурфовкою встановлено наявність культурного шару у темному грунті, насиченому 
камінням. У культурному шарі є кераміка трипільської культури, кераміка ХІІ - ХІІІ ст. і багато 
фрагментів кераміки VIII – IX ст. (без орнаменту, з лінійним орнаментом, у тому числі два вінчика 
ранньогончарного типу). На південний схід від підніжжя городища з північного сходу на південний захід 
тягнеться довгий яр, по дну якого тече струмок. З північного заходу, за 200 м від городища, на полі під 
самим лісом М. Кучерою виявлені культурні шари тих же часів, що й на городищі. На зораному полі 
знайдені фрагменти трипільської кераміки, стінки грубих ліпних горщиків із шамотом VIII - IX ст. без 
орнаменту і з хвилястим орнаментом, бортик ліпної сковорідки з аналогічного тіста з лінійно-хвилястим 
орнаментом ІХ ст., а також фрагменти кераміки ХІІ - ХІІІ ст. Поселення знаходиться безпосередньо на 
північний захід від яру, що продовжується з боку городища. За переказами, тут був монастир, знищений 
Шолудивим Буняком. Можливо, укріплення споруджені на місці більш раннього поселення.  
Гульдман, 1901, с.102; Довідник, 1984, с. 50; Кучера, 1976, с. 2-4; Кучера, 1999, с.20, 152, 207; Маярчак, 
2006, с. 31-32; Сецинский, 1901, с. 324. 

584. ЛУКА-ВРУБЛІВЕЦЬКА. Поселення VІІІ - ХІІІ ст. Знаходилося в західній околиці села і на 
захід від нього, на І терасі Дністра. Зараз затоплене. Виявлене у 1945 р. М. Рудинським. Тоді ж була 
виявлена глинобитна склепінчаста піч зі слідами перебудови від зруйнованого житла, досліджена вже в 
1946 р. М. Тихановою. Нею ж у 1953 р. були виячвлені дві господарські ями з фрагментами кераміки ХІІ 
- ХІІІ ст., залишки печі (1,2 х 1,6 м) від житла; серед знахідок – фрагменти скляних браслетів й кістяна 
голка. В окремих шурфах зустрічалася кераміка VІІІ - ХІ ст. У 1955 р. М. Тихановою були виявлені ще 
дві ями, а також кут напівземлянки. Тут на глибині 0,7 м досліджені залишки печі округло-овальної 
форми ХІ - ХІІІ ст. Напівземлянки на поселенні були витягнуті в одну лінію. Серед знахідок – фрагменти 
скляних браслетів, горщиків, двох мисок, два залізні ножі, залізний рибальський гачок, уламок залізної 
голки, скляна бусина, цвях, фрагмент трубчастого замка. У 1957 р. на поселенні (ур. Гончари) було 
відкрито, а в 1958 р. досліджене (Дніпровсько-Волинською експедицією на чолі з М. Тихановою) добре 
збережену гончарну піч ХІІ ст. (без опорної стінки, з горизонтальною решіткою із широкими продухами 
округлої форми). Піч діяла недовго і мала припічну яму. На поселенні знайдено два черешкові 
наконечники стріл ХІ - ХІІ ст. Воно обстежувалося також Середньодністровською розвідувальною 
експедицією у 1968 р. 
Бібіков, Рудинський, 1945, с. 9,12; Довідник, 1984, с. 52; Приходнюк, 1968, с. 50. 

585. МАЛИНІВЦІ. Городище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на 1 км північніше села, в кінці мису, 
утвореного обривом лівого берега Дністра та яром. Загальна площа 0,35 га: внутрішній майданчик 0,17 га 
і майданчик між валами 0,14 га. Уперше обстежене у першій чверті ХІХ ст. З напільної сторони 
городище захищене двома дугоподібними оборонними лініями, утвореними з валу та рову, що віддалені 
одна від другої на 20-30 м. Обидва вали оплили. З них зовнішній розорюється. Трикутна в плані 
площадка городища задернована. Розміри площадки: довжина – 50 м, ширина біля валу – 60 м (площа 
0,17 га). Площадка між валами займає 0,14 га. В шурфах, закладених  М.Кучерою 1974 р. біля валу та в 
середній частині площадки городища, в культурном шарі товщиною 30 см зафіксовано багато кераміки 
ХІІ - ХІІІ ст.  На полі перед городищем (з північного боку, на території сучасного кладовища) на площі 
понад 4 га залягає інтенсивний культурний шар з численними фрагментами кераміки ХІІ - ХІІІ ст. 
Городище значною мірою зруйноване лісонасадженнями. У 1993 р. обстежувалося Л. Кучугурою та 
О. Якубенко.  
Гульдман, 1901, с.244; Довідник, 1984, с. 53;Кучера, 1974, с. 5-6; Кучера, 1983, с. 98, 100; Кучера, 1999, с. 
37, 206; Кучугура, Якубенко, 1993, с. 23; Маярчак, 2006, с. 31-32; Сведения, 1896, с. 241; Сецинский, 
1901, с. 312. 

586. МАЛИНІВЦІ. Селище ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на 1 км північніше села, на полі перед 
городищем. Площа – більше 4 га. На селищі зафіксований інтенсивний культурний шар з численнийми 
фрагментами кераміки ХІІ - ХІІІ ст. Розвідки М. Кучери. 
Кучера, 1974; Кучера, 1983, с. 100. 

587. МАР’ЯНІВКА. Багатошарове поселення, давньоруський шар датується VІІІ - ІХ ст., кінцем ХІ 
- початком ХІІ ст. Відкрив у 1946 р. М. Брайчевський (культурний шар VІІІ - ІХ ст.). Культурний шар 
кінця ХІ - початку ХІІ ст. був виявлений і простежений у 1968 р. Середньодністровською розвідувальною 
експедицією на відстань 250 м, потужність 0,7 м. Простежені ями від жител. Зараз затоплене. Можливо, 
це продовження поселення Лука Врублівецька. 
Бибиков, Довженок, Евдокимов, Збенович, Приходнюк, 1968, с. 51; Брайчевський, 1946, с. 5-7; Довідник, 
1984, с. 45; Кучугура, 1992, с. 40; Маярчак, 2006, с. 47.    
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588. МЕЖИГІР. Багатошарове поселення, давньоруський шар датується ХІІ - ХІІІ ст. Відкрила у 
1976 р. Л. Кучугура. Знаходиться по правому борту Злодійського яру, за 1 км на північ від села. Площа 
70 х 200 м. 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 40; Маярчак, 2006, с. 47-48. 

589. ОСТРІВЧАНИ. Культурний шар ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на обох берегах правої притоки р. 
Смотрича – р. Біляви, від південно-східної околиці села до гирла р. Біляви. Два місцезнаходження 
культурного шару ХІІ - ХІІІ ст. виявила у 1958 р. М.А.Тиханова. 1) за 40 м від початку (на 1958 р.) 
піщаного кар’єру, біля дороги, на глибині 1 м був виявлений під печі житла. Піч була, очевидно, круглої 
форми, вирізана в лесі. Діаметр у збереженій частині – 1,23 м. В основі поду, товщиною 2,5 см, лежала 
кераміка ХІІ ст.  За 1,15 м на захід від печі було виявлено скупчення золи, де знайдений фрагмент 
горщика ХІІ - ХІІІ ст. 2) Північно-західніше кар’єру, на території черняхівського поселення, зліва від 
дороги – на південно-західному схилі струмка, на плато (край лісу). Відомо також, що Л. Кучугурою у 
1984, 1985 рр. (у 1993 р. разом з О. Якубенко) обстежувалися виявлені нею місцезнаходження 
культурного шару в районі села. Ймовірно, все це залишки одного поселення. 
Довідник, 1984, с. 53; Кучугура, Якубенко, 1993, с. 45-46; Корзухина, Пескова, 2003, с.121; Маярчак, 
2006, с. 48; Отчет, 1907, с. 7; Тиханова, 1958, с. 9-11. 

590. ПАНІВЦІ (раніше Верхні Панівці). Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в урочищі П’ятий 
кут. Обстежила у 1992 р. Л. Кучугура. зібрано кераміку. На території села знайдено наконечник стріли Х 
- ХІІІ ст. (зберігається у фондах Національного історико-культурного заповідника “Кам’янець”). 
Довідник, 1984, с. 54; Кучугура, 1992, с. 4,6; Маярчак, 2006, с. 48; Шкурко, 1970, с. 147. 

591. ПОДІЛЬСЬКЕ. Городище ІХ - Х ст. Займає кінець мису на східному краї Циганського яру. 
Площа 7 га. Укріплене двома валами. Внутрішній - висотою до 2 м, шириною 6 м. Вал складений з глини 
та каміння, в середній частині сильно перепалений. А. Гуцалом був зроблений розріз валу. Із  
зовнішнього боку валу проходить рів, що заплив. Довжина мисової укріпленої частини 250 м, ширина (по 
хорді дугоподібного валу) 220 м. Зовнішній вал, що знаходиться за 100 м від внутрішнього валу, 
повністю розораний. З його зовнішнього боку збереглися сліди широкого рову. В ході археологічної 
розвідки 1978 р. І. Винокура і М. Кучери на обох майданчиках знайдено небагато ліпної кераміки ІХ ст. з 
лінійним та хвилястим орнаментом, а також залізний листоподібний наконечник стріли ІХ-Х ст.  
Довідник, 1984, с. 54; Кучера, 1999, с. 35, 206; Кучера, Горишний, 1977, с. 23; Маярчак, 2006, с. 32; 
Сецинский, 1901, с. 298-299. 

592. ПРИВОРОТТЯ-ДРУГЕ. Городище ХІІ - ХІІІ ст. знаходиться на вершині Кармалюкової гори, 
на лівому березі р. Мукші, в південно-східній околиці села, неподалік Макова, в урочищі Блазково 
городище. Городище відоме також як Гуменецьке, Маківське. Площа 4 га. Можливо, звідси походять 
випадкові знахідки кінця ХІХ ст.: уламки скляних браслетів різного кольору, пряслице зі світлого 
сланцю. Вказані речі знайдені поблизу с. Макова, де точно – не відомо. В урочищі Городисько знайдено 
залізний ніж з залізним руків’ям, 3 глиняні пряслиця конічної форми. Біля села у 1880-х рр. на дні 
безіменного струмка виявлено 3 кольчуги і залізний шолом з бармою. Уперше городище обстежене в 
третій чверті ХІХ ст. Розкопувалося біля внутрішнього поперечного валу у 1898 р. Ю. Сіцінським. На 
глибині 1,5 м він виявив скелет чоловіка, що лежав горилиць із розкинутими руками і ногами. Біля його 
ніг лежала залізна сокира, а біля пояса – невеликий залізний ніж. 
Маярчак, 2006, с. 32-33. 

593. СМОТРИЧ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 0,7 км на південний схід від села, на плато 
над правим берегом р. Смотрич в урочищі Кубачівське поле. Відкрите Л. Кучугурою та О. Якубенко у 
1993 р. 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 50; Маярчак, 2006, с. 48. 

594. СОКІЛ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за західною околицею села, на північній ділянці 
урочища Над Стінкою. Виявлено Дністровською експедицією у 1945 р. Обстежувалося у 1993 р. 
Л. Кучугурою та О. Якубенко 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 39; Маярчак, 2006, с. 48; Рудинський, 1945, с. 5. 

595. СОКІЛ ІІ. Поселення давньоруське. Займає прибережну смугу центру села, на першій терасі 
лівого берега Дністра, вздовж берега. Виявлено у 1969 р. Середньодністровською розвідувальною 
експедицією. Культурний шар на глибині 0,2-0,3 м, потужністю 0,4 м. Зараз затоплене. 
Бибиков, Довженок, Збенович, Приходнюк, 1969, с. 27; Вакуленко, Приходнюк, 1984, с. 3; Кучугура, 
Якубенко, 1993, с. 37; Маярчак, 2006, с. 48; Приходнюк, 1977, с. 103. 

596. СОКІЛ ІІІ. Поселення багатошарове, давньоруський шар датується ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
за 200 м від південно-східних околиць села, біля кар’єру, на березі Дністра, в урочищі Плантація 2. 
Більша частина поселення затоплена. Можливо, це продовження поселення, що тягнеться вздовж центру 
села і зараз повністю затоплене. Ділянка виявлена у 1993 р. Л. Кучугурою та О. Якубенко. 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 36; Маярчак, 2006, с. 48. 
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597. СОКІЛ V. Поселення багатошарове, давньоруський шар датується ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 
1,5 км на південь від села, на першій надзаплавній терасі Дністра, в урочищі Острови. Зараз частково 
затоплене. Виявлено Середньодністровською розвідувальною експедицією у 1969 р. У 1974, 1975, 1977-
1979 рр. – розкопки Л. Вакуленко. Можливо, це був скоріш за все невеликий висілок від великого 
поселення, розміщеного на території с. Сокіл. Давньоруські об’єкти: житло № 24, житло № 27, житло № 
28, господарська споруда № 5. Житло № 24. Квадратна будова (3,5 х 3,5 м), глибиною 0,9 м від денної 
поверхні. Стінки вертикальні, дно рівне. Орієнтоване кутами за сторонами світу. В західному куті 
котловані був виступ 1,4 х 2,6 м, що виходив за периметр споруди. У його західній стінці, у підбої, 
виявлено піч Піч овальної в плані форми, розмірами 2,1 х 2,7 м і глибиною 0,4 м від рівня долівки. Перед 
челюстями печі знаходилось ще одна невелика яма круглої в плані форми, діаметром 0,7 м і глибиною 
0,3 м. З обох сторін челюстей печі виявлено дві овальні ніші з більшим діаметром, що підбоєм заходили у 
стіни котловану. Їх пласки долівки понижувались до зовнішнього боку. В заповненні – багато кераміки 
ХІІ-ХІІІ ст. та кісток тварин. Знайдено також бронзову підвіску та скляний браслет. Житло № 27. 
Знаходилось за 9 м на захід від житла 24. Двокамерна будова, до якої входили прямокутне приміщення 
розмірами 3,3 х 3,4 м й менша камера – 2 х 3 м. Напівземлянку споруджено на схилі, тому більша камера 
була глибиною 0,7 м, а менша – близько 0,4 м від денної поверхні. Камери знаходились на відстані 1,2 м 
одна від одної і сполучалися заглибленою перемичкою шириною 0,9 м. Стінки їх вертикальні, долівка зі 
слідами глиняної підмазки. Обидві камери орієнтовані за сторонами світу. У східному кутку більшого 
приміщення, біля перемички знаходився глинобитний черінь розмірами 1,0 х 1,4 м. Його поверхня була 
нахилена у західному напрямку. По краях вогнища подекуди лежали невеликі камені. У заповненні обох 
камер – кераміка ХІІ - ХІІІ ст. і кістки тварин. Біля вогнища виявлено залізну шпору, а в малій - фрагмент 
жорнового каменя. Житло № 28, знаходилось за 3,3 м на північний захід від житла 24. Розміри – 2,7 х 3,1 
м, орієнтоване кутами за сторонами світу, глибиною 0,5 м від сучасної поверхні. Стінки котловану 
вертикальні, дно рівне. У східному кутку залишки вогнища чи печі-кам’янки (на глинобитному черені 
діаметром 1,2 м лежав шар невеликих каменів та кам’яних плит). Біля західного кута споруди на 
материковому останці знаходилось овальне глинобитне вогнище діаметром 1,1 м. У північному кутку 
житла був материковий останець розмірами 1,3 х 1,4 м і висотою 0,2 м від рівня долівки. У заповненні – 
кераміка та кістки тварин. Господарська споруда 5, розміри 3,2 х 3,3 м, глибина 0,8-0,9 м від рівня денної 
поверхні. В її центральній частині, ближче до східної стіни, виявлена яма овальної у плані форми, 
розмірами 1,55 х 1,7 м і глибиною 0,9-1,0 м від рівня дна. Стінки ями поступово звужувались до злегка 
заокругленого дна. На висоті 0,6 м від дна, по всьому периметру стін ями, проступав шар перепаленої 
глини, товщиною 0,2 м. На дні лежали великі пласкі камені розмірами 0,3 х 0,4 м та 0,25 х 0,4 м, під 
якими простежувався шар вугілля та перепаленої землі. На дні ями виявлено кілька фрагментів кераміки. 
Поселення обстежувалось у 1993 р. Л. Кучугурою та О. Якубенко. 
Бибиков, Довженок, Збенович, Приходнюк, 1969, с. 21; Вакуленко, 1977, с. 2-3; Вакуленко, Приходнюк, 
1979, с. 311; Вакуленко, Приходнюк, 1984, с. 3; Вільшанська, 1988, с. 85-90; Довідник, 1984, с. 55; 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 34-35; Маярчак, 2006, с. 49; Приходнюк, Вакуленко, 1978, с. 2-3, 5-7. 

598. СТАНІСЛАВІВКА. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 350-500 м на південь від села, на 
обох берегах р. Біла Криничка. Площа 50 х 150 м; 50 х 80 м. Відкрите внаслідок археологічної розвідки 
П. Брайчевського 1946 р. (Середньодністровський загін Слов’янської експедиції ІІМК АН СРСР). У 1992 
р. обстежувався Л. Кучугурою. В районі села часті знахідки вапнякових плит (давньоруський могильник 
?), трапляються фрагменти давньоруського посуду. Місцезнаходження з культурним шаром ХІІ - ХІІІ ст. 
виявлено: 1. В уроч. Під горбом – на рівні І надзаплавної тераси лівого берега р. Баговички, за південною 
околицею південно-східного кута села, на мисі, утвореному меандром річки (через це місце проходить 
ЛЕП). 2. За 350 м на південь від села, на високому мисі правого берега р. Багновиці. 3. На території 
кладовища і поля на захід від нього, за 0,5 м на захід від села, на мисі, утвореному правим берегом р. 
Баговички і яром. В обриві Дудінкового яру простежується ряд землянок. Одну з них зачистили, але 
знахідок не виявлено.  
Борисковський, 1950, с. 122; Довідник, 1984, с. 55; Захар’єв, 1995, с.126; Кучугура, 1992, с. 32, 33; 
Маярчак, 2006, с. 49-50; Тиханова, 1946, с. 9; Тиханова, 1955, с. 24.  

599. СТАРА УШИЦЯ І. Поселення ХІ - ХІІІ ст. Знаходиться на підвищенній ділянці ІІ 
надзаплавної тераси, при впадінні р. Ушиці в Дністер. Виявлене у 1968 р. Середньодністровською 
розвідувальною експедицією. Зібрано кераміку. Тепер затоплене.  
Довідник, 1984, с. 55-56; Кучера, Горишний, 1983, с. 96; Маярчак, 2006, с. 50. 

600. СТАРА УШИЦЯ ІІ. Поселення давньоруське. Знаходиться на території середньої школи. 
Виявлене у 1968 р. Середньодністровською розвідувальною експедицією. Зібрано кераміку. Тепер 
затоплене.  
Приходнюк, 1977, с. 104; Маярчак, 2006, с. 50. 
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601. СУБІЧ. Поселення багатошарове, давньоруський шар датується ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1 
км на південь від села, на високому лівому березі Дністра, між ярами, в урочищі Росохванці. Зібрано 
кераміку. Відкрила у 1992 р. Л. Кучугура. 
Кучугура, 1992, с. 46; Маярчак, 2006, с. 50. 

602. СУРЖИНЦІ. Поселення багатошарове, давньоруський шар датується ХІ - ХІІІ ст. Знаходиться 
на полі вздовж лівого берега р. Тернави, неподалік місця, де стояв ідол, праворуч дороги Кам’янець-
Подільський – Стара Ушиця. Відкрите у 1973 р. І. Винокуром та А. Гуцалом. 
Винокур, Гуцал, 1974, с. 256; Довідник, 1984, с. 57; Маярчак, 2006, с. 50. 

603. ТЕРНАВКА. Поселення давньоруське. Знаходиться на полі біля р. Тернави, північніше села. 
Виявлене В. Захар’євим наприкінці 1980-х років. 
Археологія,  1992, с. 28; Маярчак, 2006, с. 50. 

604. ЦВІКЛІВЦІ І. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 2,3 км на південь від села, уроч. 
Полюнчиків яр, по лівому борту. Площа 50 х 100 м. Відкрите Л. Кучугурою та О. Якубенко у 1993 р. 
культурний шар на глибині 20 см. 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 41; Маярчак, 2006, с. 50. 

605. ЦВІКЛІВЦІ ІІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 1,5 км на південь від села, уроч. 
Секлівський яр. Відкрите Л. Кучугурою та О. Якубенко у 1993 р. 
Кучугура, Якубенко, 1993, с. 42; Маярчак, 2006, с. 50. 

606. ЦВІКЛІВЦІ ІІІ. Поселення багатошарове, давньоруський шар датується ХІІ - ХІІІ ст. 
Знаходиться біля перших – верхніх за течією р. Смотрича дач, напроти устя потічка, який із с. 
Острівчани тече до р. Смотрич. Знаходиться на луці лівого берега р. Смотрича, на вузькій – до 20 м 
прибережній смузі, за 500 м на північний захід від села. Зібрано кераміку. Відкрила у 1992 р. 
Л. Кучугура. Розмивається Дністровським водосховищем. 
Кучугура, 1992, с. 12; Маярчак, 2006, с. 50. 

607. ЦВІКЛІВЦІ ІV. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 0,7 км на південний схід від села, в 
усті правого берега р. Смотрич, на мисі. Відкрито у 1960 р. Т. Г. Мовша. Крім кераміки тоді був 
знайдений залізний наконечник стріли. Обстежувалось також Л. Кучугурою та О. Якубенко у 1993 р. 
Зібрано кераміку. 
Довідник, 1984, с. 58; Кучугура, Якубенко, 1993, с. 43; Маярчак, 2006, с. 50; Мовша, 1960, с. 2. 

608. УСТЯ. Городище ХІ - ХІІІ ст. Дослідження І. Винокура, перерізали розвідувальною траншеєю 
майданчик городища, виявили в нижніх шарах ранньослов’янський матеріал VI - VIII ст.  
Винокур, 1985, с. 86-86. 

609. ШУТНІВЦІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 120 м на захід від села, уроч. Перший 
острів – на рівні заплавної тераси лівого берега р. Смотрича, на мисі, утвореному самою рікою й правим 
берегом струмка, що тече між панівецьким полем і Шутнівцями. Площа 50 х 30 м. Відкрите 
Л. Кучугурою у 1992 р. Зібрано кераміку. Розмивається Дністровським водосховищем. 
Кучугура, 1992, с. 9; Маярчак, 2006, с. 51. 

610. ЯРУГА. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 800 м на північ від села, на мисі, утвореному 
струмком і лівим високим берегом р. Баговичка. Відкрите Л. Кучугурою у 1992 р. 
Кучугура, 1992, с. 33-34; Маярчак, 2006, с. 51. 
 

Чемеровецький район 
611. БЕРЕЖАНКА. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на городах вздовж лівого берега р. 

Іванчика. Площа 80 х 200 м. Зібрано кераміку. 
Довідник, 1984, с. 92; Маярчак, 2006, с. 52; Приходнюк, 1977, с. 99, 100 (рис.). 

612. ГУКІВ. Поселення давньоруське. У районі села знайдена зворотня стулка енколпіону 
розмірами 9 х 7 см із зображенням Богоматері Одигітрії та трьох святих у медальйонах із заокругленими 
кінцями. Мідний сплав, литво. Переданий 1902 р. в Подільське давньосховище священником с. Пукляки. 
Довідник, 1984, с. 92; Маярчак, 2006, с. 52. 

613. ДЕМКІВЦІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться за 4 км на схід від села, на правому березі р. 
Жванчика, уроч. Кринички. Площа 300 х 350 м. Відкрите С. Баженовою та А. Гуцалом в ході 
археологічної розвідки 1969 р. Зібрано кераміку. 
Винокур, Приходнюк, 1969-70, с. 20; Довідник, 1984, с. 93; Маярчак, 2006, с. 52; Приходнюк, 1977, с. 100 
(рис.). 

614. ЗАЛУЧЧЯ. Печерна пам’ятка ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться в південній околиці села, за 0,5 км 
вище за течією від Нігинських печер, на лівому березі р. Смотрича. Виявлене у 1984 р. Л. Кучугурою. в 
одній з печер на лівому березі Смотрича (між с. Нігин та Залуччя) у шурфі, закладеному у 1997 р. 
М. Стріхарь, виявлені кілька фрагментів кераміки ХІІІ ст. можливо, печера використовувалася жителями 
поселення як сховище. 
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Кучугура, 1984, с. 14; Маярчак, 2006, с. 52; Стрихарь, 1997, с. 8-9. 

615. КАРАЧКІВЦІ. Городище мисове ХІ - ХІІІ ст. Займає невисоку площадку в меандрі, що робить 
р. Смотрич і потік, що впадає в Смотрич. З напільної сторони (зі сходу), городище відділене від 
сусіднього підвищення яром, використаним під рів і високим валом. З західної сторони, від меандра ріки, 
площадка городища захищена ровом і валом, що має меншу висоту ніж напільний вал. Сама площадка 
посередині перегороджена впоперек ще одним невисоким валом, східна частина якого трохи вище 
західної. Археологічний матеріал на городищі та селищі, розташованому в меандрі ріки на захід від 
городища, датується ХІ - ХІІІ ст. У 1963 р. городище обстежив загін по вивченню твердинь під 
керівництвом П. Раппопорта. Матеріали передані у фонди Львівського історичного музею.  
Раппопорт, 1967, с.18. 

616. КАРАЧКІВЦІ. 7 курганних груп давньоруського часу загальною кількістю більше 300 
курганів. Знаходились навколо села, неподалік городища ХІ - ХІІІ ст. Наприкінці ХІХ ст. фіксувалося 7 
курганних груп давньоруського часу загальною кількістю більше 300 курганів. З них за півверсти  на схід 
від села – близько 159 курганів; з них 53 – за 95 саженів від дороги, що веде в с. Цикову, а інші за 50 
саженів від тієї ж дороги. Обидві групи розміщені в горбистій місцевості. На захід – в напрямку с. Біла, 
на березі р. Смотрича – до 100; на південний захід від села – 46 курганів. У 1883 р. з групи, розміщеної на 
північний захід від села, В. Б. Антоновичем були розкопані 11 курганів, з яких виявлені поодинокі 
скелети, «бронзові не запаєні» кільця (гадаємо - скроневі). У 1994 р. під час археологічної розвідки 
В. Захар’єв виявив лише три курганні групи. 
Гульдман, 1901, с.261; Довідник, 1984, с. 94;Захар’єв, 1995, с. 126; Маярчак, 2006, с. 59; Сецинский, 1901, 
с. 319. 

617. КУГАЇВЦІ І. Поселення Х - ХІ ст. Знаходиться у селі, на правому березі струмка Андріївка – 
правої притоки р. Жванчика. Площа 60 х 200 м. Відкрите С. Баженовою та А. Гуцалом в ході 
археологічної розвідки 1969 р. Зібрано кераміку. 
Винокур, Приходнюк, 1969-70, с. 22; Довідник, 1984, с. 95; Маярчак, 2006, с. 52. 

618. КУГАЇВЦІ ІІ. Поселення Х - ХІ ст. Знаходиться на території колгоспного саду, на лівому 
березі р. Жванчика, біля млина. Площа 180 х 300 м. Відкрите С. Баженовою та А. Гуцалом в ході 
археологічної розвідки 1969 р. Зібрано кераміку. 
Винокур, Приходнюк, 1969-70, с. 22; Довідник, 1984, с. 95; Маярчак, 2006, с. 52. 

619. ПОЧАПИНЦІ. Поселення давньоруське. Знаходиться у північно-західній частині села, на 
лівому березі р. Жванчика. Відкрите С. Баженовою та А. Гуцалом в ході археологічної розвідки 1969 р. 
Зібрано кераміку. 
Винокур, Приходнюк, 1969-70, с. 23; Довідник, 1984, с. 96; Маярчак, 2006, с. 52.  

620. ЧЕРЧЕ. Поселення ХІ - ХІІІ ст. Знаходиться в уроч. Дубина, уроч. За Бродом і біля р. 
Смотрича. Площа 150 х 80 м. Відкрите Г. Назаруком і М. Задорожним. обстежене експедицією К-ППІ в 
1969 р. Розорюється. 
Довідник, 1984, с. 97; Маярчак, 2006, с. 52. 

621. ЧЕРЧЕ. Могильник курганний давньоруського часу. Знаходиться на лівому березі Смотрича, в 
лісі, напроти села, за 200 м від городища ЧЕРЧЕ ІІ. У 1987 р. В. Мегер виявив курганний могильник 
(мінімум 9 насипів, на одному – кам’яна плита з кириличним написом). У лісі також зустрічаються сліди 
розкопаних курганів. Про кургани в районі села (уроч. Монастирисько, в лісі) писав свого часу 
В. Геринович. 
Геринович, 1927, с. 138; Довідник, 1984, с. 97; Маярчак, 2006, с. 59. 

622. ЧЕРЧЕ І. Городище давньоруське. Знаходиться на лівому березі р. Смотрич, на південь від 
села, в лісі. Площа 0,09 га. Відкрите В. Мегеєм у 1988 р. Підковоподібної форми, висота валу до 2 м, 
довжина 45 м. 
Довідник, 1984, с. 97; Маярчак, 2006, с. 39. 

623. ЧЕРЧЕ ІІ. Городище давньоруське. Знаходиться на лівому березі р. Смотрич, на південь від 
села, в лісі, за 130 м вниз за течією р. Смотрич від городища Черче І. Площа 0,075 га. Відкрите В. Мегеєм 
у 1988 р. Підковоподібної форми. Вал з південного боку. Висота валу до 2 м, довжина – 41 м. 
Довідник, 1984, с. 97; Маярчак, 2006, с. 39. 

624. ЮРКІВЦІ. Поселення ХІІ - ХІІІ ст. Знаходиться на схід від села, на схилі балки. Площа 150 х 
80 м. Відкрите С. Баженовою та А. Гуцалом в ході археологічної розвідки 1969 р. Зібрано кераміку. 
Винокур, Приходнюк, 1969-70, с. 21; Довідник, 1984, с. 97; Маярчак, 2006, с. 52; Приходнюк, 1977, с. 
103. 
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ДОДАТОК Б 

Типолого-статистичні таблиці 

Таблиця 2.1 

Експозиція городищ Х – ХІ ст. (1) та ХІІ – ХІІІ ст. (2)  

                                       
1                                                                                                   2 

Таблиця 2.2 

Експозиція поселень Х – ХІ ст. (1) та ХІІ – ХІІІ ст. (2) 

 

                                         
1 2  

Таблиця 2.3 

Розташування опалювальних пристроїв у житлах Х – ХІ (1) та ХІІ – ХІІІ ст. (2) 

                                    
1                                                                                                     2 
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   Таблиця 2.4  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблиця 2.5 

Житла Західного Поділля ІІ половини Х – І половини ХІІІ ст. 
Адреса об’єкта Датув

ання 
Житло Піч (розміри в м) Вхід 

(в м) 
Напрям  
опорних 
стовпів 

Внутрішнє 
          облаштування 

конструкція,  
тип 

розміри,  
площа (в м, м2) 

місце- 
знаход- 
ження 

розміри, 
площа  
(в м, м2) 

тип напрям 
устя 

розмір  
череня  
(в м) 

яма- 
погріб 

яма при- 
пічна 

лежаки/
стовп.  
ямки від
дерев. 
лав 

Розміщення та експозиція городищ та поселень Західного Поділля І половини Х – ІІ половини ХІІІ ст.   
Пам’ятки  

 
 
             Топогра
      фія та експо
     зиція схилу 

Мисове розміщення, екз. 
 

Вершина високого пагорба або берега ріки, екз.  Невисокий мисоподібний схил  
(1-2 надзаплавні тераси), екз. 

Площа  
 

Пн. 
зх.  

Пн. 
 

Сх. Пд. 
сх. 

Пд.  Пд. 
зх.  

Зх.  Пн. 
зх.  

Пн. Сх. Пд. 
сх.   

Пд.  Пд. 
зх. 

Зх. Пн. 
зх.  

Пн.-
Пн. 
сх. 
 

Сх. Пд. 
сх. 

Пд.  Пд.
зх. 

Зх.  

Городища Х-
ХІ ст. (24) 

1 1 2 6 2 1 5 - - - - - - - - - - - - - - Від 0,6 
до 
10,5 га 

(з них 20 продовжили існування у ХІІ-ХІІІ 
ст., 2 дали початок літописним містам 

Теребовля та Микулин) 

  

Городища ХІІ-
ХІІІ ст. (31)  

- 1 4 4 6 2 1 2 1 2 1 - - 2 - - 1 - 2 - - Від 
0,15 
до 10 
га 

(з них про 5 є повідомлення у літописі – 
Бакота, Збараж, Моклеків, Биковен) 

З городища розташовані на вершині високих 
пагорбів (Ніще, Старий Збараж V, ГородищеІV) 

2 городища розташовані в заплаві рік 
(Надрічне І – заплава Стрипи, Устя VІ – 

заплава Дністра)  
Поселення Х-ХІ 
ст. (67, з них 53 
продов-жили 
існував-ня у ХІІ-
ХІІІ ст.) 

- Пн.
сх. - 

2 

2 4 3 1 1 - - 5 - 2 - 1 - 1 8 5 - 1 2 Від 0,1 
до 23 
га 

Для 6 поселень не вказано чітку експозицію 
мису 

13 поселень займали вершини плато або 
високий берег ріки, що переходив у плато 

Для 17 поселень не вказано чітку експозицію 
берега 

Поселення 
ХІІ-ХІІІ ст. 
(322) 

3 10 21 12 14 17 10 - 2 4 4 1 - 5 5 7 
5 

17 19 25 18 16 Від 
0,01 
до 
32га 

Для 22 поселень не вказано чітку 
експозицію мису 

34 поселення займали вершини плато або 
високий берег ріки, що переходив у плато 

Для 106 поселень не вказано чітку експозицію 
берега 
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Малашівці, ур. 
Ставки, житло 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
під квадратна 
стовпова,  
на підкліті 

6,25х6,5, 
гл. 0,5,  
площа 40,63 

пн. кут,  
в підкліті 

2,8х2,  
пл. 5,6  

1)глинобитна 
2)глинобитна 
(розвал з верх-
нього поверху) 

південь  + - - - - 

Хоми, житло 1 ХІІ- 
ХІІІ ст. 

Наземне, 
підпрямокутне, 
стовпова, 
на підкліті 

4,8х4, 
гл. 0,5,  
площа 19,2 

пн. зх. кут, 
в підкліті 

0,7х1, 
пл. 0,7  

1)глинобитна 
2)глинобитна 
(розвал з 
верхнього 
поверху) 

південь 1)0,6х1 
2)0,68х1 
3)0,65х1 

- - в центрі 
житла, 
трикутна, 
1,2х1,2 м, 
глибина 
0,8 м 

- - 

Сокіл 5,  
ур. Острови, 
житло 28 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
під квадратна, 
зрубна 

3,1х2,7,  
гл. 0,5,  
пл. 8,37 

сх. кут 
 
зах. кут 

діаметр 1,2 
 

діаметр 1,1 

1) кам’янка 
 
2) вогнище 

- - - - - - + 
1,4х1,3 
висота 
0,2  

Сокіл 5,  
ур. Острови, 
житло 27 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

двокамерне, 
камери з’єднані 
перемичкою – 
коридором, 
напівземлянка, 
зрубна (?) 

більша камера:  
3,4х3,3, гл. 0,7, 
пл. 11,22; менша 
камера: 3,0х2,0,  
гл.0,4, пл. 6,0; 
коридор: 1,2х0,9,  
пл. 1,08 

східний  
кут 

1,4х0,1, 
пл. 1,4  

під прямокут-
ний черінь, 
можливо, 
від печі- 
кам’янки  

- - - - - - - 

Сокіл 5,  
ур. Острови, 
житло 24 
(майстерня ?) 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

напівземлянка, 
квадратна, 
зрубна 

3,5х3,5, 
гл. 0,9,  
пл. 12,25 

західний  
кут 

1,2х1,1, 
ширина 
устя 0,7, 
пл. 1,32 

нишеподібна  
піч 

захід- 
схід 

- - - + +  по боках
печі –  
ніші- 
підбої 

Кам’янець-
Подільський  
(Старе місто), 
житло 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне на 
двокамерному 
підкліті,  
стовпова 

3,2х5,25,  
площа 16,8 

  глинобитна  
піч 

- - - - - - - 

Стара Ушиця,  
житло 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене,  
зрубна 

2,8х3,4,  
площа 9,52  

- 1) d-1,2; 2) 
0,68х0,8  

1) глиноб.піч 2) 
глин. на остан. 

       

Стара Ушиця,  
житло 2 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
зрубна 

2,9х3,45, 
площа 10  

кут 0,6х0,7 глинобитна        

Стара Ушиця,  
житло 3 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне, 
зрубна 

2х3,2  
1,3х0,8 –  
коридор 

 0,65х0,75, 
вирізана в 
мат.останці 

Глинобитна, ви-
ступає за межі 
житла 

       



 

 

252 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Продовж. Табл. 2.5 
Каветчина,  
житло 16 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
зрубна 
літнє житло 
  

4,2х3,4 
площа 14,28 

 2х1 глинобитна, 
знаходилась  
за 0,5 м від 
житла 

     вхідний 
приямок 
до печі 
0,2х0,8 

 

Каветчина,  
житло 17 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
зрубна 
літнє житло 
  

3,4х4,5,  
площа 15,3 

 діаметр  
0,9 

глинобитна, 
знаходилась  
біля житла 

     вхідний 
приямок 
до печі 
0,25х1,0 

 

Гринчук,  
житло 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
зрубна, двока- 
мерне, камери 
(житла 1 і 2) 
з’єднані 
коридором 

2,0х3,0 
площа 3 

 1,2х1  глинобитна,  
врізана в  
материк 

     вхідний 
приямок 
до печі 
1х0,8 

 

Гринчук,  
житло 2 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
стовпова 

4,25х4,25 
площа 10 

піч врізана 
в мат. стіну 

0,6х0,7 глинобитна        

Гринчук,  
житло 3 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене 
 

2,1х4,5  
площа 9,45 

  глинобитна        

Гринчук,  
житло 7 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
зрубна 
 

2,4х2,9 
площа 6,96 

  глинобитна   вхідна 
сходинка, 
0,8х0,3 

    

Гринчук,  
житло 4 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
зрубна 
 

1,8х3,8 
площа 6,84 

піч виходи 
ла за межі 
житла 

0,7 глинобитна        

Жванець,  
житло 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене 
 

  діаметр 1,  
в основі  
поду - 
кераміка 

кам’янка, 
обмащена  
глиною 

       

Теребовля, 
ур. Замкова  
Гора, 
(городи), 
житло 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

підкліть 
наземного  
житла, 
землянка 
стовпова 

3,9х3,3  
гл. 1,1,  
площа 12,87  

північно-  
західний  
кут, ближче
до північ. 
кута 

1,2х0,75, 
висота 
0,6, 
площа  
0,9  

нишеподіб- 
на піч 

північний
захід- 
півден- 
ний 
схід 

- середина 
півн.-схід.  
стіни, три 
сходинки 
2,35х1,35 

- - + - 

Крутилів, ур.  
Звенигород,  
споруда 4 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
під квадратне  
 

2,7х2,45  
гл. 0,25, 
площа 6,62 

центр 
житла 

діаметр 
0,4 

вогнище - - вхід у ви-
гляді наві-
су 

- - - - 
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Бакота,  
дитинець 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне на 
підкліті  

житло: 6,2х5,8, 
пл. 39,44; 
підкліть: 4,2х3,8, 
площа 15,96  

північно-  
східний  
кут 

- глинобитна 
піч 
 

- - - - - - - 

Бакота, ур. Скельки
Ж-1а 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне, 
двоповерхове, 
підпрямокутне, 
зрубна 

3,8х4,2 
площа 15,96  

1) кут 
 

2) центр  
рештки печі

1)1х1,2 
 
2)0,4х0,6х 
0,8 

1) глинобитна 
піч 
2) глинобитна 
піч (розвал) 

       

Бакота,  
ур. Рудка,  
житло 9 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

напівземлянка,  
прямокутна,  
зрубна 

3,5х3  
площа 10,5 

- - глинобитна 
піч 

- - - - - - - 

Бакота,  
ур. Рудка,  
житло 8 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підквадратне,  
зрубне 

4х3,8  
гл. 0,4,  
площа 15,2 

північний  
кут 

- глинобитна 
піч 
 

- - - - - - - 

Бакота,  
ур. Рудка,  
житло 7 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підквадратне,  
зрубне 

4х3,8   
гл. 0,25, 
площа 15,2 

північно-  
західний  
кут 

1х0,9  
пл. 0,9  

глинобитна 
піч 

- 0,6х0,7 - - - - - 

Бакота, 
ур. Рудка,  
житло 6 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підквадратне,  
зрубне 

4х3,8  
гл. 0,3,  
пл. 15,2 

північ.-  
зах. кут; 
південна 
частина  
житла 

0,7х0,8 м, 
площа  
0,56 м2 

глинобитна 
піч 
грушоподібної 
форми; 
вогнище 

- 0,6х0,7 
ширина 
устя 0,6 

- - - - - 

Бакота,  
ур. Рудка, 
житло 5 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підквадратне,  
зрубне 

3,4х3  
площа 10,2 

північно-  
західний  
кут 

1х0,8 
висота 0,3 
пл. 0,8 

піч- 
кам’янка 

- - - - - - - 

Бакота,  
ур. Рудка,  
житло 4 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

напівземлянка,  
прямокутна,  
зрубна 

3,2х2,8  
гл. 0,7,  
площа 8,96  

західний 
кут,  
схід. кут 

1х0,9 глинобитна 
піч 
вогнище 

- - - - - + - 

Бакота,  
ур. Рудка,  
житло 3 а 

ХІІ- 
ХІІІ ст.  

наземне,  
підквадратне,  
зрубне 

- південна 
половина 
житла 

0,75х0,6  вогнище - - - - - - - 

Бакота, 
ур. Рудка, 
житло 3 

ХІІ-  
ХІІІ ст. 

напівземлянка,  
підквадратне,  
зрубне 

3х2,8,  
площа 8,4 

північно-  
західний  
кут 

1,6х1,5, 
висота 0,4, 
пл. 2,4  

піч- 
кам’янка 

- - - - - - - 

Бакота, ур. Рудка, 
житло 2 

ХІІ-ХІІІ 
ст. 

напівземлянка,  
прямокут., зруб. 

5,4х3,8, гл. 0,9  
пл. 20,52  

північно-  
захід. кут 

0,9х1 
пл. 0,9  

глинобитна 
піч 

- - - - - - - 
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Бакота, 
ур. Рудка,  
житло 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підпрямокутне,  
зрубне 

4х3,3,  
гл. 0,5, 
площа 13,2 м2 

північно-  
західний  
кут 

0,4х0,7 
площа  
0,28 

глинобитна 
піч 

- черінь  
глиняний 
0,5х0,4 

- - - - - 

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 9 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
прямокутне, 
зрубна 

3,0х3,5, площа 
10,5  

  глинобитна        

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 8, 
водонапірна 
башта 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підпрямокутне,  
зрубна 

3,8х4,0 площа 
15,2  

  глинобитна        

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 7, 
біля р. Градівка  

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
прямокутне, 
зрубна 

3,8х4,0 площа 
15,2  

 1,0х0,9 глинобитна  0,7х0,6 
овальна 

     

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 6 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підпрямокутне,  
зрубне 

3,8х4,0 площа 
15,2  

кут 0,8х0,7 
 

глинобитна, 
грушоподібн

а 

 0,7х0,6,  
грушопо 
дібна 

     

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 5 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підпрямокутне,  
зрубне 

3,0х3,4 
площа 10,2 

кут 0,8х1,0 кам’янка, 
черінь  
глиняний 

       

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 4 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
прямокутне, 
зрубна 

2,8х3,2, площа 
8,96 

кут 1)1,0х0,9 
2)0,6х0,7 
 

глинобитна  
вогнище 

       

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 3 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підпрямокутне,  
зрубне 

2,8х3,0 площа 
8,4  

кут 1,6х1,5 
площа 2,4 
висота 0,4 

кам’янка 
 

вогнище 
(викладене 
камінням) 

       

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 2 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
прямокутне, 
зрубна 

3,8х5,4, площа 
20,52 

кут 0,9х1 м глинобитна 
піч 

       

Бакота, ур. 
Пушкарівка, ж. 1 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підпрямокутне,  
зрубне 

3,3х4,0 площа 
13,2  

кут  глинобитна 
піч 

       

Бакота, ур. На 
Клину, житло 55 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

наземне,  
підквадратне,  
зрубна 

3,2х3,1, гл. 0,25-
0,3, пл. 9,92  

західний 
кут 

1,25х1,15 
пл. 1,44  

глинобитна 
піч 

- черінь  
глиняний 
 

- - - - - 
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Бакота, 
ур. На Клину,  
житло 18 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

 заглиблене 4,7х5  
площа 23,5 

північно-
західний 
кут 

збереглась 
погано 

вогнище, 
викладене 
камінням  
(кам’янка ) 

- - - - + - + біля 
західної 
стіни 

Бакота, 
ур. На Клину, 
житло 6а 

ХІІ- 
ХІІІ ст. 

заглиблене, 
напівземлянка, 
прямокутна, 
зрубна  

5,9х3,5  
гл. 0,45-0,5,  
площа 20,65  

північна 
частина  
житла 
  

- піч- 
кам’янка 
можливо 
впала з 2 
поверху 

- - - - - - - 

Бакота, ур.  
На Клину,  
житло 3 

ХІІ- 
ХІІІ ст.  

напівземлянка,  
стовпова, 
3-хчастне, 2-по-
верхове з дво-
скатним дахом 

6,25х3  
гл. 0,55-0,6, 
площа 18,75 

- 1,0х0,8 По одному 
вогнищу у 
житлових  
приміщеннях 

- черінь 
викладений 
з кам’яної  
 плитки 

- - - - - 

Крутилів, ур. Зве-
нигород,житло 1 

І пол. 
ХІІ ст. 

напівзем., 
підквад. стовпова 

3,0х2,8, гл. 1,2, 
площа 8,4  

північ.- 
захід. кут 

0,5х0,6, 
пл.0,3  

піч- 
кам’янка 

захід- 
схід 

- - - - - - 

Крутилів,  
ур. Замчище,  
садиба, 
житло 1 

ІІ пол.  
ХІ ст.- 
І пол.  
ХІІ ст.   

напівземлянка, 
підквадратна, 
стовпова 

3,4х3,5,  
гл. 1,25,  
площа 11,9 

західний 
кут 

1,2х1,3 
висота 0,6, 
пл.1,56  

піч- 
кам’янка 

захід- 
північний
схід 

черінь  
глиняний 
0,6х0,4  

- північ  
захід 

- + - 

Крутилів,  
ур. Замчище, 
садиба,  
житло 2 

ХІ ст.  напівземлянка, 
підквадратна, 
стовпова 

3,6х3,4,  
гл. 1,2  
площа 12,24 

південно- 
західний 
кут 

1,3х1,2, 
висота 0,5-
0,7, пл.1,56 

піч- 
кам’янка 

південь- 
північ 

черінь  
глиняний 
0,4х0,6 

- північ- 
південь 

- - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 8 

ХІ ст.  землянка, 
квадратна, 
стовпова 

3,1х3,1, 
гл. 1,6,  
площа 9,61 

західний 
кут 

1,05х1,05, 
висота 0,25, 
пл. 1,1  

піч- 
кам’янка 

з заходу 
на північ

черінь  
глиняний 
0,56х0,32 

- північ- 
південь 

- - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 4 

ХІ ст.  напівземлянка, 
прямокутна, 
стовпова 

3,4х3,05, 
гл. 1,45 
площа 10,34 

південний 
кут 

1,4х1,04, 
висота 0,6, 
пл. 1,45  

піч- 
кам’янка 

півд.-схід 
північ. 
захід 

черінь  
глиняний 
0,6х0,6  

- південний схід
північний захід
 

- - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 2 

ХІ ст.  напівземлянка, 
прямокутна, 
стовпова 

3,9х3,3,  
гл. 1,05,  
площа 12,95 

північний 
кут 

1,5х1,55, 
висота 0,65  
пл. 2,34  

піч- 
кам’янка 

північ. за-
хід півд. 
схід 

черінь  
глиняний 
0,7х0,55  

- північний  
захід-
південний схід

+ - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
садиба,житло 8 

ХІ ст.  напівземлянка, 
підквадратна, 
стовпова 

3,4х3,2,  
гл. 1,3, 
площа 10,88 

південно-
західний  
кут 

1,35х1,3, 
висота 0,4 м
пл. 1,75 

піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід 

черінь  
глиняний 
0,6х0,5 

північно- 
східна  
стіна 

півден.за-
хід-півн. 
схід 

- - - 
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Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
садиба,житло 5 а

ХІ ст.  землянка, 
підквадратна, 
стовпова 

2,85х2,6,  
гл. 1,8,  
площа 7,44 

північний 
кут 

1,5х1,3, 
висота 0,7, 
пл. 1,95 

піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід 

черінь  
глиняний 
0,7х0,6 

- північний  
захід-
південний схід

- - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 11 а 

ХІ ст.  землянка, 
прямокутна, 
стовпова 

3,3х2,8,  
гл. 1,8,  
площа 9,24 

південний 
кут 

- піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід 

черінь  
глиняний 
0,5х0,4 

- - - - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 11 

ХІ ст.  землянка, 
пілквадратна, 
стовпова 

3,5х3,3, 
гл. 1,7, 
площа 11,55 

південний 
кут 

1,4х1,4, 
висота 0,5,  
пл. 2,1 

піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід д 

черінь  
глиняний 
0,7х0,5 

- північний  
захід-
південний схід

- - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 10 б 

ХІ ст.  землянка, 
прямокутна, 
стовпова 

3,9х3,3,  
гл. 1,5,  
площа 12,87 

північний 
кут 

- піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід 

черінь  
глиняний 
0,8х0,4 

- північний  
захід-
південний схід

- - - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 10 а 

ХІ ст.  напівземлянка, 
прямокутна, 
стовпова 

4,55х4,1,  
гл. 1,2,  
площа 18,7 

північний 
кут 

1,6х1,7, 
площа 2,72 

піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід 
 

3 череня: 
0,8х0,5- 
з кам’яних 
плиток,  
0,9х0,6- 
з кам’яних 
плиток,  
1,2х1- 
глиняний 

- північний  
захід-
південний 
схід 

- + - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 17 

ХІ ст.  напівземлянка, 
прямокутна, 
стовпова 

3,5х3,0,  
гл. 1,2,  
площа 10,5 

західний 
кут 

1,4х1,3,  
висота 0,8, 
пл. 18,2  

піч- 
кам’янка 

захід- 
схід 

черінь  
глиняний 
0,7х0,5 

сходинка 
біля 
східного 
кута 

північний 
захід-
південний 
схід 

+ + - 

Крутилів, ур.  
Бабина долина,  
житло 15 а 

ХІ ст.  землянка, 
підквадратна, 
стовпова 

4,0х4,3, 
гл. 2,0,  
площа 17,2 

північний 
кут 

1,3х1,3 
висота 0,7,  
пл. 1,69 

піч- 
кам’янка 

на схід черінь  
глиняний 
0,7х0,5 

- південний схід
північний 
захід 
 

- - - 

Крутилів, ур. 
Замчище,  
житло 2 

Х-ХІ ст. напівземлянка, 
підквадратна, 
стовпова 

3,3х3,1,  
гл. 0,8-0,9, 
площа 10,23 

західний 
кут 

1,2х1,0  
висота 0,6, 
пл. 1,2 

піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід 

0,8х0,4 - південний схід
північний 
захід 

- + - 

Городниця,  
ур. Богит,  
житло 1 

Х ст.  землянка, 
підквадратна, 
зрубна 

3,1х3,0,  
гл. 1,6, 
площа 9,3 

північний 
кут 

1,3х1,5, 
висота 0,7, 
пл. 1,92  

піч- 
кам’янка 

півден.за-
хід-півн. 
схід 

черінь з  
кам’яних 
плиток 
0,8х0,4  

- південний схід
північний 
захід 
 

- - + 



 

 

257 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Продовж. Табл. 2.5 
Крутилів,  
ур. Біля 2-х  
джерел,  
житло 1 

Х ст.  напівземлянка, 
підквадратна, 
стовпова 

2,2х2,0  
гл. 1,1,  
площа 4,4 

західний 
кут 

1,1х0,7,  
пл. 0,77 

піч- 
кам’янка 

півден. 
схід- 
північ.  
захід 

черінь  
глиняний, 
0,5х0,3 

- північний 
захід- 
південний 
схід 

- - - 

Теребовля, 
ур. Черпало, 
житло 2 

Х ст. напівземлянка, 
квадратна, 
стовпова 

3,0х3,0, 
гл. 1,2,  
площа 9 

північно-
східний 
кут 

1,2х1,2,  
висота 0,4, 
пл. 1,44  

піч- 
кам’янка 

північ- 
південь 

черінь  
глиняний,  
0,6х0,4 

- - + - - 

Бакота, 
ур. На Клині,  
житло 39 

Х ст.  напівземлянка, 
прямокутна, зру-
бна, по перимет-
ру котловану ка-
навка шириною  
12-13 см 

2,9х1,9,  
гл. 1,2,  
площа 5,51 

південно- 
східний 
кут 
 

1,25х1,5, 
площа 
1,88 

піч-кам’янка,  
врізана в  
материк, трохи 
виступала 
за межі житла 

- - - - - - - 

Бакота, 
ур. На Клині,  
житло 3а 

Х ст.  заглиблена, 
прямокутна, 

  зрубна 

3,6х4,0  
площа 14,4 

кут 
 

1-1,1, 
 

глинобитне 
вогнище 

       

Теребовля, 
ур. Черпало, 
житло 1 

Х ст.  напівземлянка, 
квадратна, 
стовпова 

3,2х3,2, 
гл. 1,4,  
площа 10,24 

північно-
східний 
кут 

1,3х1,3, 
висота  
0,45, 
площа  
1,69  
 

піч- 
кам’янка 

північ-
південь 

черінь  
глиняний 
0,6х0,4 

східна частина
південної 
стіни,  
виділений 
стовповими
ямками, 
ширина 1  

схід- 
захід 

- - - 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  Таблиця 3.1 

Давньоруські могильники Західного Поділля 
 

Пам’ятка   Тип 
поховань 

Курга
ний 
насип 

Ґрунтові 
 

Кіль-
кість 
похо-
вань 

Орієн-
тація 
похо-
вань 

Гли-
бина 
(в м) 

Характер 
поховання 

В комп-
лексі з го 
родищем  
чи посе-
ленням 
 

Місце 
розташування 

Площа  
(в га) 

Дату-
вання  

Відкривач/Дослідник, 
час дослідження 

грун-
тові 

підпли-
тові 

в ямі (в 
дерев./ 
кам’яній 
домовині) 

в ямі  
(без до-
мовини) 

вер-
шина 
пагор-
ба  

висо-
кий 
берег 
ріки  

ни-
зина 

Більче-Золоте VII 
(Мишків, мог. І) 

інгумація - + - 3  - + - + - + - 0,8 ХІІ-
ХІІІ  

1890, Г. Оссовський 
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Більче-Золоте VII 
а (Мишків,мог.ІІ) 

інгумація - + - біля 
10 

- - - + + - + - - ХІІ-
ХІІІ 

1890, Г. Оссовський 

Верхняківці ІІ інгумація - - + 
1-1,8х1,0 
х0,2;2-
1,26х1,3х 
0,19;3-
1,75х1,0х 
0,25;4-
2,95х1,6х 
0,35;5-
1,65х0,7х 
0,25 

5 
 

1,2,4-
парні 

1-5 - 

 

0,89-
1,75 

- + 
 

+ - - + 15 -«- 1876, А.Кіркор 

Вільховець І інгумація - + - кілька  - - + + + - - - -«- Поч. ХХ ст., 
випадково  

Вовківці ІІІ інгумація невели
кі над-
мог.на-
сипи  

- + 6 
1 плита 
антропо
морфна 

 - - + + + - - - -«- 1878, А.Кіркор, 1990, 
М.Сохацький 

Глибочок інгумація 
 

+  
(h 1 - 6 
м),в ос-
нові ка-
мені 
2х0,6 м

- -  3  1,4 - + + + - - - -«- 1877, А. Кіркор 

Дзвенигород ІІ інгумація - - + 1 - - - + + + - - - -«- 1878, А.Кіркор 
Королівка І інгумація - + - 14 - - - - - - - в пе-

чері 
- -«- 1934, Т. Сулімірський 

Кривче інгумація - - + - - - - - - - + - - -«- Малєєв Ю. 
 Кудринці V інгумація - + - - - - - - + - - - - - 1 чв. ХХ ст., Я. Брик 
Лосяч інгумація - - + 1  - - - - - - - - -«- 1877, А. Кіркор 
Монастирок інгумація - - + 1 - 1,17 - + - - - - - - 1877, А. Кіркор 
Михалків  інгумація - + - 3 1. 

 

2.  

0,35 - + - - - - - ХІІ-
ХІІІ 

1900, К. Гадачек 
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Устя ХХХІІІ інгумація - - + 12 кам. 

плит 
- - - - + - - - - ХІІ-

ХІІІ 
- 

Устя ХХХІV інгумація - + - - - - + 
в кам. 

домовині 

+ + - + - - -«- 1976, О. Приходнюк 

Жнибороди І інгумація 79 
кургані

в 

- - 18 кур-
ганів 2 
парних 
похован

ня 

1.  

2.  

- + 
в дерев. 
домовині 
 

- - - + - 0,85 
128х66 

-«- 1878, А. Кіркор 

Новосілка VІІ  інгумація + - - 1  
курган 

- - + 
в дерев. 
домовині 

- - - - - - ХІ 1878, А. Шнайдер 

Рукомиш V інгумація - + - парне 
пох. 

 - - - + - + - - ХІІ-
ХІІІ 

1979-80, випадково  

Городниця VІ кремація - +  - 2 - 0,2-0,3 - + + + - - - Х-ХІ 1984, І. Русанова 
Городниця VІІ  кенотаф 4 кур-

гани 
h 1-1,2; 
d 5,0 

- - 1 ке-
нотаф 

- - - + 
 

+ + - - - -«- 1984, І. Русанова 

Городниця Х кенота
ф 

4 кур-
гани 

- - 2 кено-
тафи 

- - - - + - - + - ХІІ-
ХІІІ 

1988, Ю.Малєєв 

Увисла І інгумація - - + 
2,5х0,5 

1  - - + - + - - - -«- Г.Оссовський 

Увисла ІІ інгумація - + - 7 
 

- - + - + - - - -«- Г.Оссовський 

Увисла ІІІ інгумація - + - кілька - - - - - - + - - -«- 1889,Г.Оссовський 
Бедриківці ІV інгумація - - + 1 - 0,35 - + + + - - - -«- 1984, Ю.Малєєв 
Бедриківці V інгумація - - + 8 - - + + + + - - 1,7 -«- 1899, Й. Шомбаті 
Виноградне інгумація - - +   - - - - - - + - -«- Малєєв Ю. 
Городок І інгумація - - + 13 1.  

2.
3-13. 

  

1.1,0. 
2.0,73 
 

- + - - + - 0,8 Х-
ХІІІ 

1. 1878, А. Кіркор; 
2. 1883, А. Кіркор; 
3-13. 1890, Г. 
Оссовський 

Городок ІІ інгумація - - + 4 
 

- - + - - + - 7,2 ХІІ-
ХІІІ 

1890, Г. Оссовсь-кий 
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Дзвиняч інгумація - - + 1 - - - + + - - - - ост. чв. 

ХІІ-І 
пол. 
ХІІІ 

- 

Зелений Гай І інгумація 45 
кургані

в 

- - 6 1-5-
 

6–  

- в 
домовині 

- + - + - 4,2 - 1-4-1909, К.Гада-чек, 
5,6. 1931, 
Т.Сулімірський 

Зелений Гай ІІ інгумація - - + 23 
1,2-  
3-23-

 

- - + + - + - - ХІІ-
ХІІІ 

1877, 1880, 1882, 
І.Коперницький, 
В.Пшибиславсь 
кий 

Зозулинці ІІІ інгумація - - + 
2,0х0,8х 

0,22 

1  1,2 - + + + - - - -«- 1981, Ю.Малєєв 

Касперівці інгумація - - + -  - - - - - + - - -«- Ю.Малєєв 
Колодрібка І інгумація - - + 1 - - - - - + - - - - 1876, випадково 
Новосілка VІІ 
(бувш.Новосілка 
Костюкова) 

інгумація - - + 20 - - - + - - - - - ХІІ-
ХІІІ 

- 

Ставки  інгумація - - + 20  - - + - - + - 0,15 ХІ-
ХІІІ 

1971, випадково, 
Ю.Малєєв  

Торське інгумація - + - -  - - + - - + - - ХІІ-
ХІІІ 

І світова війна, 
випадково 

Угриньківці V інгумація - - + 1 кам. 
плита 
1,93х1,1
5 х0,1 

 - - + - + - - - -«- 1971, Ю.Малєєв  

Грицівці, є одне 
парне поховання 

інгумація - - + 5  
кам. 
плити 
1,5х0,8 

 0,8-
1,57 

+ +  - + - - - -«- 1882, А.Кіркор 

Старий Збараж кремація - + 15 15 - - - - + + - - зруйно
ване, 
32,7  

кін. ІХ-
поч. Х 

1989-90, 
М.Ягодинська 

Старий Збараж  інгумація - + - -  - - + + + - - - ХІ-
ХІІІ 

1988, О.Ситник 
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Старий Збараж 
VІ 

інгумація - + - 8 в 
кількох 
голови 
прикри
ті каме-
нем 

 0,55-
0,7 

- + + + - - - ХІІ-
ХІІІ 

1883, А. Кіркор 

Хоми ІІ інгумація - - + 
 

- 
3 кам. 
плити 

- - - - + 
 

+ - - - - 2008, В. Ільчишин 

Городище інгумація - + - - - - - - + + - - - ХІІ-
ХІІІ 

1987, О.Гаврилюк 

Оліїв V інгумація - + - - - - - - + + - - - - 2002, М.Бігус 
Августівка-Хо-
ростець 

інгумація - + - 1 - - - + - + - - - - 1910, випадково 

Велика Плавуча інгумація - - + 3  - - + - - - - - - Т.Сулімірський 
Вістря інгумація - + - 1 - - - - - - - - - ХІІ-

ХІІІ 
1999, випадково 

Доброводи ІV інгумація - - + - - - - - + + - - - - 2001, В. Тиліщак 
Остап’є  інгумація - - + 1 

  
- - + + + - - - ХІ-

ХІІІ 
1929, випадково 

Рожиськ ІІ інгумація - + - 1 - - - + + - + - - ХІІ-
ХІІІ 

випадково 

Буданів V - 18 кур-
ганів,  

- - - - - - - - + - - 1,25 - 2007, А.Буда середня 
h-1 

Зеленче ІІІ інгумація - + - 2  - - + + - + - - ХІІ-
ХІІІ 

1956, І. Свєшніков 

Підгора ІІ - 10 кур-
ганів, d
1-15 м, 
h 0,5-
1,0 

- - - - - - - + + - - - - 2009, В. Ільчишин 

Семенів ІІІ 5-інгума-
ція на 

підсипці, 
1-крема-

ція 

13 
кургані

в 

- - 6  - + - + + - - - ХІІ-
ХІІІ 

1876, А. Кіркор, 1900, 
В. Деметрикевич 
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Теребовля І інгумація - + - 2  0,8 - + + + - - - ХІІ-

ХІІІ 
1987, М.Ягодинсь-ка, 
2005, Р.Миська 

Великий 
Глибочок  

інгумація 3 кур-
гани 

- - 3 - - - - + + - - - - 1881, А. Кіркор 

Лозова 1а інгумація - - + 1 - - - + + + - - - ХІІ-
ХІІІ 

80-і роки ХХ ст., 
випадково  

Товстолуг інгумація 7 кур-
ганів 6 
розкоп 

- + 6 кург., 
1 

підплит

1-6-

 

- - + + + - - - ХІІ-
ХІІІ 

1-6 - 1877, А.Кіркор, 
7- випадково 

Чернелів-
Руський ІІ  

інгумація + 
6 кург. 

- - 7  - + - + + - - - - 1882, А.Кіркор (в 1 
кургані 2 пох.) 

Чернелів-
Руський ІІа 

інгумація - + - 26 
-1  

12; 

 1; 
 9; 

- 1 

0,5-
1,6 

+ 
 

+ 
19-2,0х0,6;
185-2,0х 
0,8; 203-
2,4х1,1; 
232-2,3х 
1,4; 3-1,7 
х0,85; 4-
2,2х0,8 

+ + - - - ХІІ-
ХІІІ 

1973-75, 1989, І.Герета

Косів (групове 
пох.-2 дорослих, 

3 дітей) 

інгумація - - + 1 - - - + + + - - - -«- Ю.Костржевсь-кий 

Мухавка ІІІ інгумація - + + 2 1-  

2-  

1 – 1,0 
2 – 1,2 

1 мог. яма 
прямо кут. 
1,8х0,8 

1 - + - - - -«- 1975, І.Герета, 
Т.Ковальчук 

Палашівка інгумація + - - 2  1-3,0 1 - - + - - - - 1912, К.Гадачек 
Палашівка інгумація - - + 2 - - - + - - - - - - - 
Бакота І інгумація - + - 2  - 2 1 + + - - - ХІІ-

ХІІІ 
1975, П.Горішній, 
С.Баженова 

Бакота ІІ інгумація - + - 55 

 

0,45-
1,55 

6 пох. -в 
дерев. до-
мовинах (з 
них пох. 
11, 16) 

могильні 
ями не 
простежу
ються 
крім 3 
випадків 

+ + - - - ІІ пол. 
ХІІІ-
ХІV ст. 

1964, І.Винокур, 
О.Приходнюк, 
Г.Хотюн, 1974, 
П.Горішній, Р.Юра 
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Бакота ІІІ інгумація - + - 1 гру-

пове 
пох. (3 
кістяка)

1,2-
, 

3-  

0,35-
0,45 

- + + - + - - Сер. 
ХІІІ 
ст.  

- 

Жванець інгумація - + - 26   

 
 
 

 
 

0,3-
0,85  

- 4-1,8х 0,6; 
5- 2,2х0,5; 
11-1,0; 12-
0,7х0,5;13
-0,8х0,5; 
15-2,2х 
0,6;16-2,1 
х0,8;20-
1,9х0,7;21
-2,1х0,85; 
22-1,8х 
0,4;25-
2,0х0,7 

+ - + - - ХІІ- 
ХІV 
ст. 

1974,  
Т. Мовша 

Карачківці (300 
курганів) 

інгумація 7 кург. 
груп  

- - 11 - - - - + + - - - ХІ-
ХІІІ 

1883, Б. Антонович 

Черче  інгумація 9 кур-
ганів 

- - - - - - - + + - - - - 1987, В.Мегей 

 
Таблиця 3.2 

Давньоруські ґрунтові могильники Західного Поділля 
 

Пам’ятка   
 
 
 
 
 
   Поховання  

Поховання в 
ямі 

Розміри, 
глибина 
ями (м) 

 

Форма 
ями 

Орієнта
ція 

похова
ння 

Кіль-
кість 
похо-
вань 

Кіль-
кість 
кістя-
ків 

Положе
ння 

кістяка 

Супроводжувальний інвентар Дату-
вання  

Інше 

в домо-
вині 

без 
домо
вини 

скроневі 
кільця, 
чільце 

персні, 
браслети 

підвіски, 
амулети, 
намистини 
гудзики 

золоте 
шитво 

цвяхи зал. 
предмети 

фрагмен-
ти кера-
міки, цілі 
форми 
камінь 

Більче-Золоте 
VII (Мишків, 

мог. І) 
Поховання 1 

+ - 2х1 прямо-
кутна 

 1  1 - скрон. 
кільця 
київ.типу 
 

- - 
 

- - - ХІІ-
ХІІІ  

в кам’яному 
крузі  
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Поховання 2 + - 2х1 прямо-

кутна 
 1 1 - - - золота 

кулька та 
кілька 
глин. на-
мистин 

- - - -«- в кам’яному 
крузі  

Поховання 3 + - 2х1 прямо-
кутна 

 1 1 - скрон. 
кільце 

- - - - - -«- в кам’яному 
крузі  

Більче-Золоте 
VII а (Мишків, 

мог. ІІ) 

- + - -  Біля 
10 

Біля 10 - дрот. скр. 
кільця, 
скр. кіль-
ця київ. т. 

кручені 
персні 

- - - гонч.. 
горщик, 
глечик з, 
миска 

-«- - 

Верхняківці ІІ - + глибина0,
89-1,75 

 1-5  

 

5 
1,2,4- 
парні 

8 - сережки персні - парча - - -«- підплитовий 

Поховання 1 - + 0,97 - 
 

1 2 

 

- - - 2 фр.зо-
лототк. 
парчі 

- - -«- розмір кам. плити
1,8х1,0х0,2 

Поховання 2 - + 0,89 - 
 

1 2 
 

сережка брон. 
перстень 

- - - - ХІІ-
ХІІІ 

розмір кам. плити
1,26х1,3 х0,19 

Поховання 3 - + 1,75 
 

- 
 

1 1 
  

- - - - - - -«- розмір кам. плити
1,75х1,0 х0,25 

Поховання 4 - + 0,95 - 
 

 1 2 

 

бр. се-
режка з 
підвіскою

бр. пер-
стень з 
дроту 

- 
- 

- - - -«- дві плити, заг. 
розмір 2,95х1,6 
х0,35 

Поховання 5 - + 1,11 - 
 

1   1 
 

- - - - - - -«- розмір кам. плити
1,65х0,7 х0,25 

Вільховець І - + - -  декільк
а 

декільк
а 

- сережки, 
склад. 

констр. з 
кольоров
им склом 

срібні 
персні, 
браслет-

ти  

- - - - -«- ґрунтовий  

Вовківці ІІІ 
 

- + 0,8-1,2 -  6 6 - - + - - - + -«- підплитовий з 
невеликими над-
могильними на-
сипами. 1 плита 
антропоморфна 
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Поховання 1 - + 1,1 -  1 1 

 
- - - - - фр. кер. -«- під черепом 

вапно 
Поховання 3 - + 1,1 -  1 1 

 
- - - - - фр. кер -«- під черепом 

вапно 
Поховання 6 - + - - - - - - - бр. перс-

тень у 1,5 
оберти 

- - - - -«- - 

Дзвенигород ІІ - + - - - 1 - - - - - - - - -«- підплитовий 
Королівка І - - - - - 1 1 - брон. 

сережки  
сріб.перс-
тень, скл. 
браслети  

- - зал. сокира фр. кер. -«- ґрунтовий,  
в печері 

Кривче - - невел. 
глибина 

- - - - - - - - - - - - підплитовий 

Кудринці V - - - - - - - - - - - - - - - - 
Лосяч - + - -  1 1 - - бр. пер-

стень 
- - - - ХІІ-

ХІІІ  
підплитовий 

Монастирок - + 1,17 - - 1 1 - - - - - - фраг.кер. -«- підплитовий 
Михалків  - + - - 1.

2.  

4 5 - + - - - - - ХІІ-
ХІІІ 

ґрунтовий 

Поховання 1 - + 0,35 -  1 1 

 

10 сріб. 
бляшок 
діадеми 
(25х20 
мм) з 

барсом ? 

- - - - - -«-  

Поховання 2 - + - - 
 

1 2 
 

- - - - - - -«-  

Устя ХХХІІІ - + - - - - - - - - енколпіон - - - -«- 12 кам.плит 
Устя ХХХІV + + - - - - - - - - -  - - фр. 

кер. 
-«- ґрунтовий1 кам. 

домовина 
Рукомиш V - + - -  1 2 - -  - енколпіон  - - - -«- парне пох. 
Городниця VІ - + 0,2-0,3 - - 2 2 - - - - - - фр. ліп. 

миски, 
гонч. гор-
щиків 

Х-ХІ тілоспалення 
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Увисла І - +  - -  1 1 

 
- бр. пер-

сні з спі-
рально 
скруч. 
дроту 

+ - - - ХІІ-
ХІІІ 

підплитовий, 
розмір кам. плити
2,5х0,5 

Увисла ІІ - + - - 
 

7 7 

 

- - - - - - -«- ґрунтовий 

Увисла ІІІ - + - - - - - - - - - - - - -«- ґрунтовий 
Бедриківці ІV - + - - - 1 1 -  - фр.скл. 

брасле-
ту 

брон. 
дзвіночок 

- - фр. 
кер. 

-«- підплитовий, 
плита з сірого 
пісковика 

Бедриківці V - + - - - 8 8 - срібні 
скрон. 
кільці 

сріб. та 
бронз. 
браслет-
ти, фраг. 

скл. 
браслета 

емалева 
бронз. 
підвіска 

- - фраг. кер. -«- підплитовий, 
ґрунтовий 
 

Виноградне - - - -  - - - - - - - - - - великі кам. плити
Городок І - + - - 1.  

2.  
3-13. 

 

13 13 - - - - + - + Х-
ХІІІ 

підплитовий, 4-
13- безін-
вентарні 

поховання 1 - + 1,0 -  1 1 - - - - - - фр. кер., 
кам. 

відбійник 

-«- - 

поховання 2 - + 0,73 -  1 1 - - - - - - фраг. кер -«- - 
поховання 8 - + - - 

 
1 1 - - - - фр. тка-

нини 
золо-
тоткан.,
наши-
тий на 
шкіру 

- - -«- - 

Городок ІІ - + - - 
 

4 - - брон. 
скрон. 
кільце 

- дерев. при-
краса з мет. 
кульками 

- - - ХІІ-
ХІІІ 

підплитовий  
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Дзвиняч - + - - - - - - емалева 

підвіска у 
формі 
колта з 

зображен
ням птиці 

- - - - - ост. чв. 
ХІІ – І 
пол. 
ХІІІ 

підплитовий 

Зелений Гай ІІ - + - - 1,2-

, 
3-23- 

 

23 23 - брон. 
сережки, 
загнуто-
кінцеве 
скрон. 
кільце 

брон. спі-
раль. пе-
рсні, бр. 
перстень 
з 8-кут- 
золоч. по 
краях на-
кладкою, 
заповн. 
емаллю 

 брон. 
ґудзик, 
брон. 
ґудзик у 
вигляді 
кульки з 
вушком 

фр.-ти 
золотот
каної 
ткани-
ни  

- фр. кер. 
кам. 

брусок 

ХІІ-
ХІІІ 

підплитовий, в 
заповненні ям 
фр. кер., кістки 
тварин, фр. 
дерева 

Зозулинці ІІІ - + 1,2 -  1 1 - - - - - - фр. 
кер. 

ХІІ-
ХІІІ 

підплитовий, 
плита з вапняка, 
2,0х0,77х0,22 

Касперівці - - - -  - - - - - - - - - - підплитовий 
Колодрібка І - + - - -  1 1 - брон. 

сережки  
перс-
тень  

- - - горщики ХІ-
ХІІІ 

підплитовий 

Новосілка VІІ  
(бувш. Новосіл-
ка Костюкова) 

- + - - - - 1 - - Сріб. 
перстень 

- - - фраг. кер. ХІІ-
ХІІІ 

підплитовий 

Ставки  - + - -  20 20 - скрон. 
кільця з 
мідного 
та сріб. 
дроту 

- глин. по-
ливана 

намистина 

- - - - підплитовий 

Торське +  - -  - - - спірально 
звиті 
кільця 

 пластин. 
персні, 
пластин. 
та дрот. 
браслет-

ти 

скл. 
намистини 
луниці  

 - - ХІІ-
ХІІІ 

грунтовий 
18 прикрас 
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Угриньківці V 

 
- + - -  - 1 - сріб. 

скрон. 
кільце 

- - - - - ХІІ-
ХІІІ 

підплитовий 1 
кам. плита 
1,93х1,15 х0,1 

Грицівці,  - + 0,8-
1,57 

- 
 

 5 5 -  +  срібний 
браслет 
перстень 

брон. 
шпилька  

- 3 зал. цвяхи фр. 
кер. 

-«- підплитовий кам. 
плити 1,5-1,8х 
0,8, є одне парне 
поховання 

поховання 1 - + - -  1 1 
 

- - - - - фр. крем. 
ножа 

 

-«- - 

поховання 2 - + - -  1 2 
 

- - - - - - -«- - 

поховання 3 - + - -  1 1 
 

- - - - - - -«- - 

поховання 4 - + - -  1 1 
 

- - - - - - -«- - 

поховання 5 - + - -  1 1 

 

- - - - - - -«- - 

Старий 
Збараж VІ 

- +  0,55-   
0,7 

-  8 8 

 

брон. 
сережка 

срібний 
пластин. 
штамп. 
перстень 

- - - фраг. кер. ХІІ-
ХІІІ 

ґрунтовий 

Старий 
Збараж 

- + - -  1 1 - - - - - - - ХІ-
ХІІІ 

-«- 

Старий 
Збараж 

+ - - - - 15 15 крема-
ція 

- - - - - ліпні, ра-
нньогонч
горщики 

ІХ-
поч. 
Х  

ґрунтовий, в 
урнах 

Хоми ІІ - - - - - - - - - - - - - - - підплитовий 
Городище - - - - - - - - - - - - - - ХІІ-

ХІІІ 
ґрунтовий 

Оліїв V  - - - - - - - - - - - - - - -«- 
Августівка-
Хоростець  

- + - - - -  - брон. 
сережк

а 

- - - - - - -«- 

Велика 
Плавуча 

- + - -  3 3 - - брон. 
персні 

- - - - - підплитовий 
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Вістря - - - - - - - - - - енколпіон - - - ХІІ-

ХІІІ 
- 

Доброводи ІV - - - - - - - - - - - - - - - - 
Остап’є  - + - - 

 
1 1 - - перстень 

з сріб. 
дроту 

брон. 
ґудзик 

фраг. 
золото-
ткан. 
парчі 

- Фр. 
кер. 

ХІ-
ХІІІ 

підплитовий 

Рожиськ ІІ - + - - - 1 - - - скл. 
браслет 

- - - - ХІІ-
ХІІІ 

ґрунтовий 

Зеленче ІІІ - + - -  2 2 - - - - - - - -«- -«- 
Теребовля І - + 0,8 -  

 
 
 

2 2 
 

2 загнуто 
кінцевих 
бр. скрон. 
кільця 

- - - - - -«- ґрунтовий, 
контури ями не 
виявлені 

Лозова 1а - + - - - 1 1 - - - буршт. хре-
стик  

- - - -«- підплитовий 

Товстолуг - + - - 
  

-  1 1 - 2 бр. се-
режки з 
підвіска-

ми 

- - - - - ХІІ-
ХІІІ 

-«- 

Чернелів-
Руський ІІа 

- + 0,5-1,6 - 
-1 

12; 

1; 
9;   

1 

 26 + 
 

+ 
 

+ + - - - -«- ґрунтовий 

поховання 3 - + 1,7х0,850,
7-102 

прямо 
кут. з за-
округл. 
кутами 

 

1 1 
 

брон. 
скрон. 
кільце 
у 1,5 
оберти 

- - - - - -«- - 

поховання 4 - + 2,2х0,8 
1,05 

прямо 
кут. з за-
округл. 
кутами 

 

1 1 
 

брон. 
скрон. 
кільце 

1,3 брон. 
перс-тень 

- - - - -«- - 
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поховання 5 - + 0,7 - 

 
1 1 

 
- - - - - - ХІІ-

ХІІІ 
- 

поховання 7 - + 0,65 вузька, 
прямокут
на з заок-
руг. кут. 

 
1 1 

 
- - - - - - -«- пох. яма не 

зафіксована 

поховання 12 - + 0,53 - 

 

1 1 
 

- 1,5 брон. 
перстень 

ґудзик з 
скл. голів. 

- - - -«- -«- 

поховння 13 - + 0,6 - 

 

1 1 
 

- - - - - - -«- -«- 

поховання 17 - + 1,25 - 

 

1 1 - - брон. 
перстень 

мет. 
підвіска 

- - фр.  
кер. 

-«- пох. яма не за-
фіксована, зруйн.

поховання 18 - + 1,0 - 
 

1 1 
 

брон. 
скрон. 
кільце у 
1,5 обер. 

- - - - - ХІІ-
ХІІІ  

пох. яма не 
зафіксована 

поховання 19 - + 2,0х0,6 
1,32 

 

прямокут
на з заок-
ругл. кут. 

 

1 1 
 

- - - - - - -«- біля і під 
скелетом дерев. 
вуглики 

поховання 20 - + - - - 1 1 - - - - - цвях  фр. 
кер. 

-«- пох. яма не 
зафіксована, 
зруйноване 

поховання 175 - + 1,1 -  1 1 - скрон. 
кільце 

київсько-
го типу 

- - - - - -«- -«- 

поховання 177 - + 1,3 -  1 1 - бр. скрон. 
кільце у 

1,5 
оберти 

- - - - - -«- -«- 

поховання 185 - + 2,0х 0,8 
1,6 

овальна  1 1 - - - - - 2 зал. цвяхи - -«- зруйноване 

поховання 203 - + 2,4х1,11,
35 

прямокут
на з 

заокруг. 
кутами 

 1 1 - брон. скр. 
кільце у 

1,5 
оберти 

- - - - - -«- зруйноване 
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поховання 217 - + 1,2 -  1 1 - брон.кіль

це у 1,5 
оберти 

- - - окуття зал. 
ло-патки 

фр. 
кер. 

ХІІ-
ХІІІ 

пох. яма не 
зафіксована, 
зруйноване 

поховання 232 - + 2,3х1,4; 
1,6 

овальна  1 1 - брон. 
кільце 

- 2 брон. 
кульки 

- - точ. 
брусок 

-«- зруйноване 

поховання 235 - + 0,9 -  1 1 
 

- - - - 4 зал. цвяхи  
- 

-«- пох. яма не 
зафіксована, 
зруйноване 

поховання 236 - + 0,8 -  1 1 - брон. 
кільце 

- - - 3 зал. цвяхи - -«- -«- 

поховання 237 - + 1,0 -  1 1 
 

- - - - 8 зал. 
цвяхів 

- -«- пох. яма не 
зафіксована 

поховання 250 - + - -  1 1 - - - - - зал. пряж-
ка 

фр. 
кер. 

-«- - 

поховання 259 - + 0,8 -  1 1 
 

скр. 
кільце з 
ажур. 
намист. 

брон. 
перстень 
у 1,3 
оберти 

- - - мініат. 
горщик 

-«- пох. яма не 
зафіксована 

поховання 260 - + 1,1 - 
 

1 1 
 

- брон. 
перстень 

- - - - -«- -«- 

Косів  - + - - - 1 1 - бр. скрон. 
кільце 

- - - - - -«- групове пох.-2 
дорослих, 3 дітей

Мухавка ІІІ + + 1-1,8х 
0,8, 1,0; 2 
– 1,2 

прямок
утні 

1-  

2-  

2 
 

2 - - - + - - фр.кер. -«- 1-кам. домовина 
2-яма 

Палашівка 
 

+ - 3,0 -  1 1 - - брон. 
перстень 

- - кілька зал. 
цвяхів 

фр. 
кер. 

- 2 куска шкіри 

Бакота І - + -   2 2 - + + + - - - -«-  
Поховання 2 + - - -  1 1 - 1 сріб. 

скр. кіль-
це у 1,5 
оберти 

- - - - - -«- дерев. домовина 

Бакота ІІ + 
 

+ 0,45-
1,55 

- 

 

 

55 55 
 

 

   - - - ІІ пол. 
ХІІІ-
ХІV ст. 

6 пох.-нь-в дерев. 
домовинах, пох. 
ями не простеже-
но крім 3 випад. 
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Поховання 11 + - - -  1 1 

 
скрон. 
кільце 

1 сріб. 
кільце у 

1,5 
оберти 

мал. брон. 
ґудзики 
типу 

грибочків 

- - мал. чер-
воне кру-
гле скель-
це з мет. 
оправою  

ХІІ-
ХІІІ 

дерев. домовина 

Поховання 16 + - - -  1 1 - 2 сріб. в 
1,5 обер-
ти, 4 скр. 
кільця, 2 
3-хнамис. 
кільця  

1 сріб. 
кільце у 

1,5 
оберти 

- - - - ХІІІ-
ХІV 

дерев. домовина 

Бакота ІІІ - + 1,1х1,8 
0,35-0,45 

- 1,2-
 

3-  

1 3 1,2- на 
спині,  
3- об-
личчям 
вниз 

- - - - - Фр. кер  Сер. 
ХІІІ 
ст.  

групове пох. (3 
кістяка)  

Жванець - + 0,25-
0,85 

вузькі, 
підпрямо-

кут.  

, 

  

26 26 - + - + - - - -ХІІ- 
ХІV 
ст. 

5 жіночих, 6 чо-
ловічих, 8 дитя-
чих, 7 невизнач. 

Поховання 1 
дитяче 

- + 0,45 -  1 1 
 

бр. скрон. 
кільце 

- - - - -  - 

Поховання 2 
чоловіче 

- + 0,55 -  1 1 
 

- - - - - -  - 

Поховання 4 
жіноче 

- + 0,85  пох. яма 
вузька, 
прямокут 

 1 1 
 

- - - - - -  на кістках ніг – 3 
камені  

Поховання 5 
чоловіче 

- + 0,8 
довжина 

1,8 

пох. ями 
вузька, 
прямокут
на, заокр. 
по кутах 

 1 1 
 

- - - - - -  - 

Поховання 6 
дитяче 

- + 0,5 -  1 1 
 

- - зуб кабана - - -  - 

Поховання 7 - + 0,8 -  1 1 - - - - - - -  в ногах камінь 

Поховання 8 - + 0,85 деформов
ана 

 1 1 - - - - - - -  під черепом 
камінь 
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Поховання 9 
жіноче 

- + - пох. ями 
вузька, 
прямокут
на, заокр. 
по кутах 

 1 1 
 

- - - - - -  в ногах та під 
чере-пом по 
каменю, під 
кістя-ком білі 
орг. Залишки 

 
  Поховання 
1чоловіче 

- + - -  1 1 
 

- - - - - -  в ногах, під чере 
-пом, під тазом 
по каменю, під 
кістяком білі орг. 

залишки 
Поховання 12 
дитяче 

- + - овальна - 1 1 - - - - - - -  порушене 

Поховання 13 
дитяче 

- + - овальна  1 1 - - - - - - -  порушене 

Поховання 14 
жіноче 

- + 0,2 -  1 1 
 

       під черепом, 
лопатками, 

ліктями і тазом 
невел. камінці 

Поховання 15 
чоловіче 

- + 0,65 -  1 1 
 

- - - - - -  - 

Поховання 16 
чоловіче 

- + 0,3 прямокут
-овальна 

 1 1 
 

- - - - - -  - 

Поховання 22 - + 0,6 -  1 1 - - - - - - -  під черепом 
камінь 

 
Таблиця 3.3 

Давньоруські курганні могильники Західного Поділля 
 

Пам’ятка   
 
 
 
 
   
   Поховання  

Характер 
поховання 

Розмі-
ри, 

глиби-
на ями 

(м) 
 

Розміри 
курганів 

(м) 

Орієнт
ація 
похов
ання 

Кіль-
кість 
похо-
вань 

Кіль-
кість 
кістя-
ків 

Положення 
кістяка, рук 

Супроводжувальний інвентар Дату-
вання  

Інше 

в ямі (в 
домови-
ні) 

в ямі 
(без 
домов
ини) 

скрон. 
кільця 

персні, 
браслети 

підвіски, 
амулети, 
намистини 
гудзики 

цвяхи 
інші  
пред-
мети 

фрагменти 
кераміки, 
цілі форми, 
вироби з 
кременю 
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Глибочок - + 1,4 h-6,0  3 3 - - бронз. 

персні 
- - - ХІІ-

ХІІІ 
в основі кур-
гану кам’яні 
плити 2х0,6 м 

Жнибороди І 
Курган 1 

- + 0,75 h-0,95, 
6,8х7,3; по 
перим. 27 

 
1 1 

 
2 (6 

обертів) 
1 лунниця, 2 

ажур. 
намист.  

- 3 крем. 
вироби 

-«- в насипу 
крем. сокира, 
кераміка 

Курган 2 - + 0,2 h-1,2, 
9,1х8,7;  

чол. ,

жін.   

1 2 
 

3 (9 
обертів) 

1 - - 3 крем. 
вироби 

-«- в насипу ке-
раміка, в ос-
нові кам. пли-
ти 

Курган 3 - + 0,1 h-0,3, 
7,8х7,86; по 
перимет. 22

 

1 1 

 

- - - зал. ніж 2 крем. 
вироби 

ХІІ-
ХІІІ 

зруйновано, в 
насипу кера-
міка 

Курган 4 - + 0,6 h-0,85, 
7,4х8,4; по 
перимет. 24

- 1 1 
 

- - - - 1 крем. 
виріб 

-«- череп вниз 
лицем, кера-
міка в насипу 

Курган 5 + - 0,5 h-1,35, 
10,45х 

10,07; по 
периметру 

28             

 
1 1 

 
2 (2 

оберти) 
1 ажурна 

намисти-
на 

5 
цвяхів 

- -«- кістки посип. 
вапном, дер. 
балка, в наси-
пу кремінь, 
кераміка 

Курган 6 - + 0,45  h-1,15, 
9,3х8,6;  

по перимет-
ру 24 

 
1 1 

 
- - - - - -«-І кістки посип. 

вапном, в ос-
нові насипу 
кам. плити в 
насипу кре-
мінь,кераміка 

Курган 7 - + 0,5 h-0,95, 
5,75х4,66 

по перимет-
ру 13 

 
1 1 

 
- - - - 4 крем. 

вироби 
-«-І -«- 

Курган 8 + - 0,34 h-1,01, 
9,15х8,65; 
по перимет-

ру 24 

 
1 1 

 
- 1 - 4 цвяхи - -«- кістки посип. 

вапном, дерв. 
балка, в наси-
пу кремінь, 
кераміка 
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Курган 9 + - 0,1 h-1,15, 

9,3х9,5; по 
перимет. 26

 
1 1 

 
- - - 5 

цвяхів 
- -«- кістки посип. 

вапном, під 
головою пісок

Курган 10 - + 0,48 h-0,82, 
7,45х6,85; 
перим. 19 

 
1 1 

 
- - - - - -«- в насипу кре-

мінь, кер-ка, в 
основі кам.. 

Курган 11 + - 0,56 h-1,0, 
9,45х9,3; по 
перимет. 22

 
1 1 

 
- - підвіска з 

ікла 
кабана 

3 цвяхи 1 крем. 
виріб 

-«- в насипу кре-
мінь,кераміка,
кістки тварин 

Курган 12 - + 0,32 h-0,88, 
6,85х7,47; 
перим. 19 

 
1 2 

дит.- ,  

жін.-   

2 (4 
оберти) 

3 ажурна 
намистина 

- - ХІІ-
ХІІІ 

над скелетом 
кераміка 

Курган 13 - + 0,55 h-1,05, 
7,4х6,8; по 
перимет. 20

 
1 1 

 
- 1 - - кілька 

крем. 
виробів 

-«- в насипу кера-
міка, в основі 
кам. плитка 

Курган 14 - + 0,5 h-0,7, 
6,3х7,2; по 
перимет. 17

 
1 1 

 
- 2 - - - -«- в насипу кера-

міка, вел. к-
сть кіст. твар. 

Курган 15 - + 0,7 h-1,0, 
7,4х7,6; по 
перимет. 16

 1 1 
 

- 1 - - кілька 
крем. 
виробів 

-«- в насипу 
кераміка 

Курган 16 - + 0,55 h-1,05, 
5,8х5,8; по 
перимет. 17

 
1 1 

 
- - - - кілька 

крем. 
виробів 

-«- -«- 

Курган 17 - + 0,68 h-1,1, 
6,4х6,6; по 
перимет. 22

 
1 1 

 
- 1 - - кілька 

крем. 
виробів 

-«- в насипу кера-
міка, кістки 
тварин 

Курган 18 - + 0,55 h-1,5, 
11,66х12,7; 
перим. 29 

 
1 1 

 
- - - - 1 (сокира) -«- в насипу кре-

мінь, кер-ка, в 
основі камінь 

Новосілка VІІ  + - - - - 1  1 - - - - 8 зал. 
цвяхів  

фрагм. кер., 
1 кам. виріб

ХІ - 

Городниця VІІ - + 0,2 
2,1х1,1 

h-1,2  
d-5  

- 1  - - - - - - Х-ХІ кенотаф, в на-
сипу кер-ка, 
плита з 
пірофіліту 
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Городниця Х - - - h-до 0,5, d- 

насипу 
10,3-11,5 

- 2 2 - - - - - + ХІІ-
ХІІІ 

кенотафи з 
ровиками 

Зелений Гай І 
курганний 

+ - - - 1-5- 
; 

6-  

45 6 - - - - 6- зал. 
цвяхи 

- - - 

Буданів V - - - - - - - - - - - - - - - 
Підгора ІІ -  - - - - - - - - - - - - - 

Семенів ІІІ + - - -  8 - - 1- брон. 
сережки  

1- брон. 
перстень 

1- сердо-
лікова на-
мистина, 2 

брон. 
прикраси з

сріб. 
вставками

1- 7 
цвяхів 
2-кіль-
ка цвя-
хів,3-8 -
цвяхи 

1-8 фр. кер. ХІ-
ХІІІ 

1-кістяк опи-
рався на вели-
кий камінь, 
дуб. домови-
на ззовні ук-
ріплена вели-
ким камінням 
1,2 - фр. дере-
ва; 4-кремація

Великий 
Глибочок  

- - - - - 3 4 - бр. скр. 
кільця з 5 
обертами 

- - - - - 1 парне 
поховання 

Товстолуг 
6 курганів 

- + - - 1-6-
 

- - - - - - - - ХІІ-
ХІІІ 

- 

Чернелів-
Руський ІІ  
1 курган 

- + 1,0 9,4х8,6 
 

 2 2 
 

- - - - - -«- 2 пох., одне 
поруш., в на-
сипу-кістяки 
тварин, вугли-
ки, 4 зал. цвя-
хи, фр. кер. 

2 курган - + 0,6 6,6х6,3  1 1 
 

- 1 брон. 
перстень 

- - - -«- в насипу 
фрагм. кер. 

3 курган - + 0,72 -  1 1 
 

- 1 брон. 
перстень 

- - - -«- біля кістяка 
фраг. кер. 

4 курган 
високий і 
широкий 

- + 1,1 h-1,0, 
12х10 

 1 1 
 

1 брон. 
сережка 

1 брон. 
перстень

- - - -«- в насипу- 6 
зал. цвяхів, 
фр. кер. 
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5 курган - + 0,69 h-1,19, 

6,9х9,1 
 1 1 

 
1 

сережка 
1 брон. 
перстень

- - - ХІІ-
ХІІІ  

в насипу- 2 
зал. цвяхи, 
фр. кер. 

6 курган - + 0,3 невели-
кий 

 1 1 
 

- 1 брон. 
перстень 

- - - -«- -«- 

Палашівка 
Курган 1 

+ - 3,0 -  1 1 - - брон. 
перстень

- кілька 
цвяхів 

фр. кер. - 2 фр. шкіри 
 

Курган 2 - - - - - кілька 
кістя-ків 

кілька 
кістя-
ків 

- - - - - - - - 

Карачківці - - - - - 11 - - Брон. 
кільця 

- - - - ХІ-
ХІІІ 

- 

Черче - - - - - 9 - - - - - - - - кам. плита з 
кириличним 
написом 
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Таблиця 3.4 
Орієнтація поховань на давньоруських могильниках Західного Поділля 

 

 
 

Таблиця 3.5 
Орієнтація поховань на давньоруських курганних могильниках Західного Поділля 

 

 
 

Таблиця 3.6 
Орієнтація поховань на давньоруських ґрунтових могильниках Західного Поділля 

 

 

Пн 
Зх 14 

 

Зх 34 

Пд Зх 
13 Пд  

0 

Пд 
Сх 0 

Сх  2 

Пн  
Сх 1 

 

Пн  
1 

65 
 

Пн 
Зх 14 

 

Зх 
66 

Пд 
Зх 28 Пд  

2 

Пд 
Сх 0 

Сх  2

Пн  
Сх 2 

Пн 1 

115 
 

Пн 
Зх 0 

 

Зх 
32 

Пд 
Зх 15 Пд  

2 

Пд 
Сх 0 

Сх  
0 

Пн  
Сх 1 

Пн  
0 

50 
 



 

 

279
 

Таблиця 4.1 

Датування закритих комплексів Х – ХІ ст. 

 



 

 

280
 

Таблиця 4.2 

Датування закритих комплексів ХІІ – ХІІІ ст. 
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Таблиця 4.3 

Динаміка розвитку керамічних комплексів Х – ХІ ст.  
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Таблиця 4.4 

Динаміка розвитку керамічних комплексів ХІ – ХІІІ ст.  
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