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Протягом жовтня 2015 р. Західноподільською археологічною 

експедицією Інституту археології Львівського національного університету 
імені Івана Франка під керівництвом автора проводилися обстеження 
археологічних пам’яток в околицях городища культури Ґава-Голігради Тудорів 
Гусятинського району Тернопільської області . Обстеженнями охоплено 
відтинок узбережжя річки Серет в околицях села Тудорів (рис. 1). В результаті 
експедиції обстежено городище (Туторів І) та виявлено 8 поселень, на 5 з яких 
(Туторів ІІ–VІ) вдалося виявити матеріали, які попередньо можна віднести до 
Ґава-Голіградської культури. Нижче подаємо опис городища та селищ та 
наводимо характеристику віднайденого рухомого матеріалу даної культури. 

Тудорів І. Географічні координати пам’ятки, встановлені за допомогою 
GPS: Т1 (західний край поширення культурного шару) – H – 272 м, N – 
49°06′42.85", E – 25°46'16.08"; Т2 (північно-східний край поширення 
культурного шару) – H – 295м, N – 49°06′49.09", E – 25°46'53.18"; Т3 (південно-
східний край поширення культурного шару) – H – 300м, N – 49°06′35.08", E – 
25°46'53.22". Укріплене поселення знаходиться в південно-західній частині 
с. Тудорів (колишнє с. Федорівка) Гусятинського р-ну Тернопільської обл., і 
розміщене на високому мисі (ур. “Городище”), утвореному двома глибокими 
ярами, по дну яких протікають потічки, що зливаються біля стрілки основи 
мису та через 50 м впадають в р. Серет. З напільної сторони зберігся один вал 
довжиною 400 м. Висота валу близько 0,5 м, ширина близько 16 м. На віддалі 
240 м від нього йдуть західні вали. Ширина трьох перших — 20 м, довжина 90–
96 м. Інші три покриті чагарниками й частково зруйновані окопами обидвох 
світових воєн. Вали відокремлені один від одного ровами по 3–4 м завширшки 
(рис. 2; 3) [1, С. 93; 2, С. 196]. У 1956 р. Тернопільська археологічна експедиція 

                                                            

 Роботи здійснювалися в рамках дисертаційної теми “Городища ранньозалізного віку в 
Верхньому та Середньому Подністров’ї в першій половині І тисячоліття до н. е.” за участю 
аспіранта кафедри стародавньої та середньовічної історії ТНПУ ім. В. Гнатюка Б. Гринюки. 
Камеральне опрацювання матеріалів було здійснене Б. Завітієм, М. Филипчуком. Науковий звіт 
підготовлений Б. Завітієм.  
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Львівського історичного музею під керівництвом І. Свєшнікова провела 
розкопки на укріпленій території городища [3, С. 40–66]. 

В жовтні 2015 р. автор провів повторне обстеження території городища. 
Останні спостереження над напільними оборонними рубежами пам’ятки 
дозволяють говорити про їхню тотальну руйнацію: вал та рів виявилися 
практично повністю знівельованими регулярними орними роботами. Подібний 
стан справ спостерігається довкола збереженості культурного шару укріпленої 
площадки городища, зокрема в південно-східній частині пам’ятки, де нами 
виявлено численні розорані залишки наземних житлових і господарських 
споруд. В межах рільничих угідь, на рівні сучасної поверхні зібрано фрагменти 
боковин, вінець, денець ліпного посуду культури Ґава-Голігради. Умовно, 
кухонний посуд можна поділити на дві групи. Першу репрезентують верхні 
частини горщиків, для яких характерними рисами є: злегка відігнуті назовні 
вінця (діаметром від 12 до 29 см); орнаментація наскрізними проколами під 
краєм верхньої губи; прямі високі шийки. Товщина стінок становить 1,0–1,2 см. 
В керамічному тісті переважають домішки шамоту (рис. 9–1–3). До другої 
групи треба віднести горщики, для яких притаманні середньо відігнуті назовні 
вінця, діаметром від 10 до 24 см. Верхня частина горщиків ззовні підлощена, 
інколи розчесана, орнаментована канелюрами та геометричним орнаментом. 
Товщина стінок становить 0,5–0,7 см. В керамічному тісті переважає 
дрібнозернистий пісок (рис. 9–4–5). 

Крім цього, на поверхні культурного шару було віднайдено дві 
зооморфні фігурки. Перша фігурка баранчика сірого кольору (рис. 10, 1). 
Глиняна маса старанно відмулена. Роги (лівий відбитий) короткі, прямі і 
масивні. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки 
сформована за допомогою защипу. Спина рівна, а задня частина трішки піднята 
догори. Хвіст (кінець відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (відбиті) стовпчасті, овальні в перетині. Довжина статуетки становить 
4,6 см, висота 2,5 см. Друга фігурка баранчика виготовлена з добре відмуленої 
глини сірого, місцями світло-оранжевого кольору, з відбитим правим і 
частково лівим рогом (рис. 10–2). Роги (кінчики відбиті) короткі, прямі і 
масивні. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки 
сформована за допомогою защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята 
догори. Хвіст (кінець відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (передні та права задня відбиті) конічної форми, округлі в перетині. 
Довжина статуетки – 6,3 см, висота – 3,6 см. 

Тудорів ІІ. Географічні координати поселення, встановлені за 
допомогою GPS: Т1 (північно-західний край поширення культурного шару) – H 
– 314 м, N – 49°06′37.14", E – 25°46'59.41"; Т2 (південно-східний край 
поширення культурного шару) – H – 300м, N – 49°06′32.87", E – 25°47'04.70". 

Поселення розташоване у південній околиці с. Тудорів (рис. 4). Воно 
знаходиться за 200 м на південний схід від городища Тудорів І, за 0,756 км від 
крайньої південно-східної забудови с. Тудорів. Селище займає улоговину з 
незначними схилами високого корінного берега струмочк,а з незначною 
південною експозицією. В плані пам’ятка має дещо сегментоподібну форму, 
видовжену по осі північний захід – південний схід. Максимальна довжина 
селища сягає близько 200 м, а ширина – близько 100 м. На північ, захід та схід 
від поселення природні межі відсутні. Натомість, південна межа пам’ятки 
визначається краєм високого корінного берега струмочка. 

Богдан Завітій
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Окрім матеріалів Ґава-Голіградської культури, на поверхні селища 
віднайдено фрагменти керамічних посудин пізнього середньовіччя і нового 
часу. Ґава-Голіградські матеріали представлені фрагментами вінець, боковин 
ліпних посудин. Текстура керамічного тіста суглинкова, із домішками дрібного 
піску та шамоту (рис. 11–1–2). 

Площа поселення відведено під сільськогосподарські угіддя: воно 
розорюється. Схожа ситуація спостерігається довкола найближчого 
природного оточення зі сторони заходу, сходу та півночі. Із півдня до пам’ятки 
примикає високий берег струмка.  

Тудорів ІІІ. Географічні координати поселення, встановлені за 
допомогою GPS: Т1 (північно-західний край поширення культурного шару) – H 
– 304 м, N – 49°06′33.57", E – 25°46'59.41"; Т2 (південно-східний край 
поширення культурного шару) – H – 299 м, N – 49°06′30.31", E – 25°47'11.80". 

Пам’ятка розташована на південно-східній окраїні с. Тудорів (рис. 5). Її 
західний край локалізується за 150 м на схід від поселення Тудорів ІІ. Селище 
знаходиться на плато правого берега струмочка. У плані має овалоподібну 
форму, витягнуту із північного заходу на південний схід. Максимальна його 
протяжність по цій осі становить 150–160 м, при максимальній ширині 130–
140 м. Із півночі та заходу природні межі відсутні. Натомість, із півдня та сходу 
до поселення примикає високий берег струмка, а зі сходу – глибокий яр. В 
цілому, топографія даного поселення аналогічна до топографії таких селищ, як 
Тудорів ІІ.  

Матеріали Ґава-Голіградської культури репрезентують фрагменти вінець 
та боковин ліпних посудин (рис. 11–3). Текстура керамічного тіста суглинкова, 
із домішками дрібного піску та шамоту. Випал не редукований. Також, на 
поверхні селища віднайдено фрагменти глиняної вимазки, керамічні матеріали 
пізнього середньовіччя/нового часу. 

Територія селища та його околиць, використовується під 
сільськогосподарські угіддя і наразі розорюється. Аналогічна ситуація 
спостерігається із найближчим природним оточенням з півночі, заходу та 
сходу. Із півдня до нього примикає високий корінний берег струмочка, який 
являє собою круту скелясту стіну. Лісові насадження у найближчому 
природному оточенні селища представлені кущовою рослинністю та деревами 
на схилах крутого берега вказаної водної артерії у південній його частині. 
Південний край пам’ятки віддалений від сучасних вод струмочка на відстань 
близько 100 м. 

Тудорів IV. Географічні координати поселення, встановлені за 
допомогою GPS: Т1 (північний край поширення культурного шару) – H – 
304 м, N – 49°06′29.64", E – 25°47'20.74"; Т2 (південний край поширення 
культурного шару) – H – 305 м, N – 49°06′25.24", E – 25°47'21.05". 

Поселення розташоване в південно-східній окраїні с. Тудорів (рис. 6). 
Його північно-західний край локалізується за 200 м на південний схід від 
поселення Тудорів ІІІ. Селище знаходиться на підвищенні, що сформоване 
двома глибокими ярами, на дні яких протікають невеличкі струмочки (допливи 
Серету). Воно займає південні і південно-східні схили. В плані пам’ятка має 
видовжену овалоподібну форму по осі північний захід – південний схід; доволі 
добре вписується в конфігурацію ландшафту. Максимальна довжина селища по 
цій лінії складає 200 м, при максимальній ширині 120–140 м. Природні межі із 

Пам’ятки культури Ґава-Голігради в околицях городища Тудорів...
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північного сходу, південного сходу відсутні. Натомість, із північного заходу та 
південного заходу до селища примикають глибокі долини ярів. 

Матеріали Ґава-Голіградської культури представлені фрагментами 
вінець, боковин ліпних посудин культури (рис. 11–4). Текстура керамічного 
тіста суглинкова, із домішками дрібного піску та шамоту. Випал не 
редукований. Також, на поверхні селища віднайдено фрагменти глиняної 
вимазки та керамічні матеріали пізнього середньовіччя/нового часу. 

Територія селища, а також його околиць, використовується під 
сільськогосподарські угіддя і наразі розорюється. Аналогічна ситуація 
спостерігається із найближчим природним оточенням з півночі та північного – 
заходу. Із півдня до пам’ятки примикає високий корінний берег струмочка, 
який являє собою круту скелясту стіну. Із сходу до неї примикає високий берег 
яруги. Лісові насадження у найближчому природному оточенні селища 
представлені кущовою рослинністю та деревами на схилах крутого берега 
вказаної водної артерії у південній та східній частинах селища. Південний край 
пам’ятки віддалений від сучасних вод струмочка на відстань близько 150 м. 

Тудорів V. Географічні координати поселення, встановлені за 
допомогою GPS: Т1 (північно-західний край поширення культурного шару) – H 
– 312 м, N – 49°06′23.85", E – 25°47'28.21"; Т2 (південний край поширення 
культурного шару) – H – 307 м, N – 49°06′19.01", E – 25°47'31.01". 

Пам’ятка розташована на південь від східної окраїни с. Тудорів (рис. 7). 
Вона знаходиться за 180 м на південний схід від поселення Тудорів IV. Селище 
займає підвищення над давньою заплавою струмочка із невеличкою південною 
та південно-східною експозиціями. В плані пам’ятка має форму видовженого 
по осі північний захід – південний схід овалу. Максимальна довжина селища по 
цій лінії сягає близько 220 м, а максимальна ширина – 120 м. Природні межі із 
півночі, північного заходу та сходу відсутні.  

Матеріали Ґава-Голіградської культури представлені фрагментами вінець 
і боковини ліпної посудини (рис. 11–5). Текстура керамічного тіста суглинкова. 
Присутні домішки дрібного та середнього піску, шамоту. Випал не 
редукований. Також, на поверхні селища віднайдено фрагменти глиняної 
вимазки, керамічні матеріали бронзового періоду та пізнього 
середньовіччя/нового часу. 

Найближче природнє оточення селища, як і його площа, наразі 
розорюється та частково зайняте житловою забудовою. Південний край 
пам’ятки від сучасного струмка відділяють 40–50 м. 

Тудорів VІ. Географічні координати поселення, встановлені за 
допомогою GPS: Т1 (північний край поширення культурного шару) – H – 
300 м, N – 49°07′06.68", E – 25°47'13.66"; Т2 (південно-східний край поширення 
культурного шару) – H – 309 м, N – 49°06′59.47", E – 25°47'18.55". 

Поселення розташоване в східній околиці с. Тудорів (рис. 8). Воно 
знаходиться на високому мисі, сформованому глибокою долиною струмка, що 
впадає у р. Серет. Із трьох сторін (півночі, заходу та півдня) мис обмежений 
стрімкими берегами вказаної водної артерії. Селище займає південні і 
південно-східні схили. В плані пам’ятка має видовжену сегемнтоподібну 
форму по осі північний захід – південенний схід і добре вписується в 
конфігурацію ландшафту. Максимальна довжина селища по цій лінії складає 
270 м, при максимальній ширині 160 м. Природні межі із сходу відсутні. 

Богдан Завітій
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Натомість, із півночі, заходу та півдня до селища примикає глибока долина 
струмків. 

На поверхні селища віднайдено керамічні матеріали культури Ґава-
Голігради. Вони представлені фрагментами вінець та боковин ліпних посудин 
(рис. 11–6). Текстура керамічного тіста окремих фрагментів суглинкова. 
Присутні домішки дрібного і середнього піску, шамоту та товченого каменю. 
Випал не редукований. Аналогічний матеріал віднайдено й на поверхні 
городища. Ці пам’ятки, на нашу думку, є синхронними. 

Територія селища, а також його околиць, використовується під 
сільськогосподарські угіддя і наразі розорюється. Аналогічна ситуація 
спостерігається із найближчим природним оточенням із сходу. Із півночі, 
заходу та півдня до нього примикає високий корінний берег струмків. Лісові 
насадження у найближчому природному оточенні селища представлені 
кущовою рослинністю та деревами на схилах крутого берега вказаної водної 
артерії у північній, західній та південній частинах селища.  

 
     

 
Коротко підсумовуючи результати експедиції, відзначимо наступне. 

Насамперед, обстеження археологічних пам’яток на Сереті суттєво поповнили 
джерельну базу регіону. В подальшому, завдяки проведенню розвідкових робіт 
на відкритих нами селищах, можна буде уточнити, скорегувати та доповнювати 
раніше висловлені судження. 

Цікавою особливістю системи заселення р. Серет є локалізація поселень 
відносно сучасних водних артерій. Як виявилося, поселення культури Ґава-
Голігради тяжіють до давніх (корінних) високих берегів Серету або пологих 
схилів, які є своєрідним продовженням перших. 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 
 

 
 

Рис. 1. Карта обстеженої території села Туторів 
Гусятинського району Тернопільської області. 
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Рис. 2. План городища Тудорів (за Р. Миською). 

Пам’ятки культури Ґава-Голігради в околицях городища Тудорів...



 200 

 
 

Рис. 3. Картосхема місцезнаходження городища Тудорів І. 
 

 
 

Рис. 4. Картосхема місцезнаходження поселення Тудорів ІІ. 
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Рис. 5. Картосхема місцезнаходження поселення Тудорів ІІІ 
 

. 
 

Рис. 6. Картосхема місцезнаходження поселення Тудорів IV. 
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Рис. 7. Картосхема місцезнаходження поселення ТудорівV. 
 

 
 

Рис. 8. Картосхема місцезнаходження поселення Тудорів VІ. 
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Рис. 9. Тудорів І. Фрагменти вінець ліпних посудин культури Ґава-Голігради. 
 

 
 

Рис. 10. Тудорів І. Зооморфна пластика. 
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Рис. 11. Фрагменти вінець,керамічних посудин: 
1–2 – Тудорів ІІ; 3 – Тудорів ІІІ; 4 – Тудорів ІV; 5 – Тудорів V; 6 – Тудорів VІ. 
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