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Стаття присвячена артефактам, виявлених учасниками гуртка «Юний археолог», що діє на 
базі Заваллівського ліцею Кіровоградської області. В науковий обіг вводяться знахідки, підняті на 
територіях поселень та курганів, що розташовані в Середньому Побужжі, а саме в південній час-
тині Гайворонського району Кіровоградської області та на північних теренах Савранського району 
Одеської області. Хронологічні рамки підйомного матеріалу сягають періодів від доби неоліту до 
часів Козаччини.

Ключові слова: Середнє Побужжя, культура лінійно-стрічкової кераміки, трипільська куль-
тура, антропоморфна пластика, доба бронзи, черняхівська.

В 2000 році в Заваллівському ліцеї було 
створено учнівський гурток «Юний археолог», 
який об’єднав учнів, які виявили бажання до-
сліджувати стародавню історію краю. Робота 
гуртка відбувалася в наступних напрямках: 
вивчення наукової літератури, які стосува-
лися археології Середнього Побужжя, обсте-
ження пам’яток, збір на їх поверхні «підйом-
ного матеріалу» та передачі його науковим 
установам. З виникненням секції археології 
при Кіровоградській Малій академії наук ви-
хованці гуртка стали її постійними слухача-
ми, перемагали на районному, обласному та 
Всеукраїнському конкурсах-захистах науко-
вих робіт.

На території регіону учні систематично 
(навесні та восени) обстежували території 
поселень, які знаходяться поблизу їхнього се-
лища. До них відносяться пам’ятки культури 
лінійно-стрічкової кераміки Кам’яне-Завалля, 
трипільські поселення: Могильне-1, Могиль-
не-2, Могильне-3, Могильне-5, Козачий Яр-1, 
Козачий Яр-2, Березовська ГЕС, Кам’яне-
Завалля-1, Шамраї та інші. Об’єктами дослі-
джень гуртківців стали пам’ятки доби бронзи: 
кургани та поселення сабатинівської культу-
ри: Козачий Яр-3, Козачий Яр-5, Козачий Яр-6,  
а також черняхівської культури Кам’яне-
Завалля (Біла Скеля), Завалля-Радсело, Ко-
зачий Яр-7, тощо.

Підйомний матеріал шифрувався, систе-
матизувався та передавався науковим уста-
новам. Робота гуртка висвітлювалася на сто-
рінках місцевої преси.

В 2010 році гурток почав співпрацю з Ін-
ститутом археології НАНУ, зокрема зі стар-
шим науковим співробітником О.В. Цвек, яка 
свого часу проводила розкопки на поселені 

Березовська ГЕС. До Академії наук був пе-
реданий матеріал з кількох поселень три-
пільської культури Середнього Побужжя. В 
2012 р. в збірці «Скотарі та землероби Старо-
давньої Європи» з’явилася перша публікація 
керівника гуртка «Нові трипільські поселення 
на Південному Бузі» (Пересунчак 2012).

З 2010 року ведеться плідна співпраця 
гуртка з Одеським національним універси-
тетом ім. І. Мечнікова та Одеським археоло-
гічним музеєм ІА НАНУ, науковцями Д.В. Кіо-
саком та А.М. Колесниченко (Киосак, Бруяко, 
Денисюк 2014).

Частина зібраних гуртківцями артефактів 
була передана до наукових фондів музею, з 
його співробітниками постійно ведеться лис-
тування з приводу виявлених матеріалів та 
інформування про нововиявлені об’єкти ар-
хеології на території краю. Спільно з вченими 
вихованці гуртка брали участь в розвідках на 
території Побужжя, побували на розкопках 
пам’яток Кам’яне-Завалля, Шамраї, Кам’яне-
Завалля-1, Жакчик-3.

Матеріали, виявлені учнями, були ви-
користані під час роботи Східно-Подільської 
археологічної експедиції в процесі обсте-
ження пам’яток археології на територіях Ха-
щуватської та Казавчинської сільських рад 
Кіровоградської області (Рудь, Пересунчак, 
Собчук 2018).

З метою огляду зібраних матеріалів в За-
валлівському ліцеї побували такі відомі до-
слідники трипільської культури, як М.Ю. Ві-
дейко, Н.Б. Бурдо, а також науковці з ФРН 
(Т. Зайле), Польші (М. Домбець), Франції 
(В. Віссенджер), Великобританії (Дж.Чапмен 
та Б. Гайдарська), Молдови (С. Церна).
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Для ознайомлення ознайомлення учнів 
та гостей школи з із стародавньою історією 
краю в комунальному закладі «Заваллівський 
ліцей» постійно діє експозиція, виготовлена 
учасниками гуртка. В ній відображені сторін-
ки археології від доби пізнього палеоліту до 
періоду Козаччини. Експозицію складають 
артефакти, виявлені під час відвідування по-
селень, а також випадкові знахідки, передані 
жителями селища.

Загалом, знахідки гуртка складаються 
з кількох тисяч артефактів, більшість з яких 
представлені фрагментами кераміки, виро-
бами з каменю, кістки та металу.

Як вже згадувалося, в 2012 р. на території 
краю працювала Подільсько-Причорноморська 
експедиція Одеського археологічного музею 
під керівництвом Д. Кіосака. В результаті роз-
відки, проведеної науковцями поблизу смт 
Завалля, в районі Білої Скелі, було виявле-
но поселення неоліту, яке належить носіям 
культури лінійно-стрічкової кераміки (близько 
5200 р.р. до н.е.). У науковий обіг воно потра-
пило під назвою Кам’яне-Завалля (Киосак, 
Бруяко, Денисюк 2014).

В зв’язку з тим, що територія, на якій зна-
ходиться пам’ятка, систематично розорюєть-
ся, а артефакти, що періодично з’являються 
на її поверхні знищуються, то учасниками 
гуртка постійно проводяться збори підйомно-
го матеріалу, більшість якого складають фраг-
менти ліпного посуду та вироби з кременю.

До найбільш цікавих знахідок на поселе-
ні належать 1 фрагмент та 1 ціла сокира-тес-
ло типу Schuleistenkeil (рис. 1).

Аналіз першого виробу показав, що він 
виготовлений із амфіоболіту, який знахо-
диться в чеській частині Альп. Матеріал про 
артефакт був надрукований у науковій стат-
ті, що побачила світ у ФРН (Thomas, Posselt, 
Dębiec, Kiosak,Tkachuk 2016).

Крім того на поселенні піднято фрагмент 
зернотерки з кварциту, а також було виявле-
но 4 відбійники округлої форми, виконаних з 
кременю.

У 2017 році під час обстеження розора-
ного поля на околиці села Жакчик Гайворон-
ського району були виявлені нові артефакти, 
які належать до культури лінійно-стрічкової 
кераміки: мініатюрна сокира-тесло та кіль-
ка фрагментів характерної кераміки (Пе-
ресунчак 2018.). В 2019 на місці знахідок  
Подільсько-Причорноморською експедицією 
під керівництвом Д. Кіосака були закладені 
2 шурфи, які зафіксували тут шари пізнього 
бронзового віку – раннього заліза та черня-
хівської культури. В науковий обіг пам’ятка 
увійшла під назвою Жакчик-3.

На правому березі Південного Бугу, по-
близу Гнилої Скелі гуртківцями було вияв-
лене місце зі скупченням ліпної кераміки та 
кісток, про що було повідомлено науковцям 
Одеського університету ім. І. Мечнікова. В 
результаті розкопок, проведених під керівни-
цтвом Д. Кіосака, було встановлено наявність 
ще однієї пам’ятки культури лінійно-стрічко-
вої кераміки (Кіосак 2018).

На території Гайворонського району на 
даний час відомо 13 об’єктів трипільської 
культури. З них 7 належать ранньому періоду 
(етапи А2, А3) та 6 – її середньому етапу (ВІ) 
(Пересунчак 2012.). На землях Савранського 
району знайдено 2 поселення початку серед-
нього етапу (ВІ) (Кіосак, Литвинчук, Пересун-
чак 2013; Кіосак 2016). Жодне з поселень не 
внесене до Реєстру нерухомих пам’яток істо-
рії та культури та не захищається державою 
і, як наслідок, в результаті сільськогосподар-
ської діяльності їх культурний шар постійно 
руйнується. Дослідження фахівцями даних 
пам’яток проводилося лише в минулому сто-
літті і носили переважно візуальний характер 
(Орлик, Соколюк, Засядьвовк 2009), за винят-
ком Березовської ГЕС, Гайворона та Могиль-
ного-3 (Видейко 1987; Цвек 2006, Цыбесков 
1971). За останній час нами були виявлені 
нові поселення трипільської культури: Шам-
раї, Тополі (Пересунчак 2015) та Ташлик (Пе-
ресунчак 2018). Під час огляду останнього 
на весні 2019 року був виявлений фрагмент 
ливарної форми, який напевне зацікавить на-
уковців (рис. 2).

Підйомний матеріал з поселень переда-
вався до Одеського археологічного музею рис. 1. Сокири-тесла з пам’ятки Кам’яне-Завалля
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ІА НАНУ, Гайворонського районного крає-
знавчого музею та публіковався у вітчизняних 
та закордонних наукових виданнях (Thomas, 
Posselt, Dębiec, Kiosak,Tkachuk 2016; 
Petrequin, Errera, Voinea, Tsonev, Turkanu, 
Serbanescu, Kiosak, Peresunchak, Polischuk, 
Chernakov 2017). До найбільш цікавих знахі-
док, які були опубліковані, належить подвій-
на керамічна статуетка під умовною назвою 
«Дві богині» з поселення Могильне-3 (рис. 3) 
(Пересунчак, Бурдо 2015) та фрагмент зна-
ряддя із жадаїту, піднятий на пам’ятці Топо-
лі (Petrequin, Errera, Voinea, Tsonev, Turkanu, 
Serbanescu, Kiosak, Peresunchak, Polischuk, 
Chernakov 2017).

До таких, що заслуговує на увагу, на-
певне, слід віднести скупчення фрагментів 
посуду із домішками товченої мушлі, які ви-
значені, як рештки посуду, виготовленого під 
«степовим впливом» (Кіосак 2016).

Одними із найбільших за кількістю 
пам’яток археології на Середньому Побужжі 
є кургани. В 2009, 2016-2018 рр. вони були 
оглянуті археологами, які встановили їх 
географічні координати та сучасні розміри 
(Орлик, Соколюк, Засядьвовк 2009). Оскіль-
ки розкопки на них не проводилися, то їх 
культурну приналежність встановити наразі 
неможливо. Стан збереженості абсолютної 
більшості курганів – незадовільний, деякі з 
них постраждали внаслідок грабіжницьких 
дій (Пересунчак 2012).

Так, під час обстеження розкопаного гра-
біжниками кургану №13 поблизу урочища 
Козачий Яр, в його насипі виявлені 2 фраг-
менти чорнолощеної кераміки з прокресле-
ним ялинковидним орнаментом, заповненим 
білою пастою (рис. 4, 5). За попередніми ви-
сновками, дані артефакти належать до чор-
ноліської археологічної культури (Рудь, Пере-
сунчак, Собчук 2018).

рис. 2. Ташлик. Фрагмент ливарної форми

рис. 3. Статуетка з поселення Могильне-3

Фрагменти кераміки з кургану №13 
поблизу урочища Козачий Яр

рис. 4. ▲

рис. 5. ▼
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До цієї ж культури належать рештки кіс-
тяка, знайдені в насипі кургану поблизу смт 
Завалля, із супроводжуючим ритуальним по-
судом (фрагментами), прикрашеним врізним 
орнаментом у вигляді заштрихованих трикут-
ників (Пересунчак 2012).

На теренах Середнього Побужжя гурт-
ківцями виявлені поселення пізньої бронзи, 

які належать сабатинівській та білозерській 
археологічним культурам. Зокрема, на посе-
леннях крім фрагментів ліпної кераміки було 
знайдено навершя кам’яної булави (Козачий 
Яр-3) (рис. 6), фрагмент бронзового ножа та 
крем’яний наконечник списа (Березівка-3) 
(Пересунчак 2018).

До випадкових знахідок належить 
кам’яний розтиральник-«скіпетр», виявлений 
дітьми на території с. Жакчик Гайворонського 
району (рис. 7).

Поблизу Білої Скелі гуртківцями був ви-
явлений бронзовий наконечник стріли з дво-
ма лопастями та втульчатим отвором, який 
має аналогії з наконечниками раннього заліз-
ного віку і, можливо, відноситься до кіммерій-
ської або чорноліської культур.

Скіфський період представляють бронзо-
ві наконечники скіфських стріл: дволопастної 
та пірамідальної форм. Перші два з них були 
виявлені поблизу Завалля та Таужного, інші –  
біля села Казавчин Гайворонського району 
(рис. 8).

Поблизу селища Завалля, в річці Півден-
ний Буг був знайдений наконечник залізного 
дротика, а на полі – наконечник списа.

До цікавих знахідок, які належать до арте-
фактів Північного Причорномор’я, належать 
знахідки двох ольвійських монет-борисфенів, 
виявлених поблизу Білої Скелі та Жакчика.

На початку нової ери на території Серед-
нього Побужжя мешкало населення черня-
хівської культури (Магомедов 1987).

Вихованцями гуртка на протязі 2000-
2018 рр. обстежували такі поселення: Біла 
Скеля, Завалля-Радсело, Завалля-Чарнокіт, 
Жакчик-1, Козачий Яр-7 та інші.

рис. 6. Козачий Яр-3. Навершя кам’яної булави

рис. 7. Розтиральник-«скіпетр» з с. Жакчик
рис. 8. Завалля, Таужне, Казавчин: наконечники 
стріл



Знахідки гуртка «Юний археолог»

 163№ 11, 2019

Найбільшу кількість знахідок з них нале-
жить фрагментам посуду.

Так, на поселенні, що поблизу Білої 
Скелі, знайдено уламки кількох посудин-
«зерновиків» з орнаментом у вигляді валиків, 
розділених в попереку на частинки пальце-
вим тисненням та гострим предметом.

Знахідки імпортного посуду представлені 
фрагментами червоно- і світло-глиняних ам-
фор причорноморських римських провінцій. 
Датується він ІІІ – ІV ст. (Магомедов 1987).

Трапляються також амфори кінця ІV–  
початку V ст. Уламки їх присутні майже на 
кожному поселені Гайворонщини. Зокрема, 
це рештки ручок, вузьких горловин, цилін-
дричних ніжок, бокових стінок.

До знарядь праці належать знахідка за-
лізного наральника та нижньої частини жор-
на з кварциту, виявлені на поверхні поселен-
ня Біла Скеля Савранського району Одеської 
області.

Нерідко на поселеннях гуртківці знахо-
дили точильні бруски, виготовлені з каменю- 
пісковику, глиняні прясельця біконічної 
форми.

Заслуговує на увагу прясельце, знайде-
не на території с. Берестяги Гайворонського 
району, орнаментоване групами з трьох на-
вскісних ліній (рис. 9), а також виявлене на 
поселені Козачий Яр-7, виготовлене зі стінки 
червоно-глиняної амфори.

Серед знахідок юних археологів можна 
виділити також предмети побуту, такі, напри-
клад, як бронзове кільце з поселення Жак-
чик-1, бронзова пряжка з поселення Біла 
Скеля, бронзова голка та залізна пряжка 
(Козачий Яр-7), бусинка з рожевого каменю з 
поселення Сабатинівка-Синицівка, скляні на-
мистинки та фрагмент персня із вставкою із 
синього скла з Березовської ГЕС, фрагмент 
персня з жовтого скла з вирізьбленим профі-
лем жінки.

Заслуговує на увагу також знахідка на 
північній околиці с. Салькове бронзової про-
гнутої підвязної фібули Т-подібної форми (ва-
ріант А1 за класифікацією О. Гопкало (Гопка-
ло 2007).

До таких, що заслуговує на увагу, слід 
віднести кістяну «копоушку» з прокресленим 
орнаментом, знайдену на території селища 
Саврань Одеської області.

Нумізматичний матеріал з черняхів-
ських поселень представляють знахідки сріб-
них римських денаріїв, мідних – фоліса та 
полуфоліса.

Загалом зібрання гуртка складають 35 
монет, які були переважно передані до шкіль-
ного музею Заваллівського ліцею місцевими 
жителями. Часовий діапазон карбування мо-
нет складає від правління Веспасіана (69-
79 рр.) до Константина ІІ (337-361 рр.) (Пере-
сунчак, Тупчієнко 2018).

Артефакти доби середньовіччя представ-
лені залізним наконечниками стріл ХІ-ХІІІ ст., 
знайденими в селищі Саврань Одеської об-
ласті та в селі Бандурове Кіровоградської об-
ласті. До озброєння належить залізна соки-
ра доби Козачччини, виявлена поблизу села 
Кам’яний Брід Благовіщенського району Кіро-
воградської області (рис. 10).

Таким чином, протягом 2000-2018 років в 
наслідок роботи гуртка «Юний археолог» на 
поверхнях пам’яток археології зазначеного 
регіону, що систематично руйнуються в на-
слідок господарських робіт, були підняті та 
передані науковим установам артефакти, що 
хронологічно охоплюють періоди від пізньо-
го палеоліту до середньовіччя. Дана стаття 
має за мету привернути увагу відповідних 
владних структур до проблеми збереження 
культурної спадщини минулого та залучення 
науковців до вивчення стародавньої історії 
Середнього Побужжя.

рис. 9. Прясельце з 
с. Берестяги 

рис. 10. Кам’яний Брід. Залізна сокира
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FINdS oF YouNg ArchAeologISt Mug
The publication is dedicated to the coverage of the activity of the Junior Archeologist Student Circle, 

which operates on the basis of the communal institution “Zavalliysky Lyceum of the Gayvoron District 
Council of the Kirovograd region, and which will celebrate the 20th anniversary next year. This children’s 
association was created with the purpose of interest of young people in the ancient history of the region, 
education of the younger generation of respect for the monuments of history and cultures, deepening 
knowledge of the history of Ukraine. It was possible to combine the work of the students with the study 
in the archeology section of the Kirovograd Small Academy of Sciences of the student youth, which in 
turn made it possible to achieve some practical and theoretical successes. As a result of a systematic 
survey of the territory of Middle Pobuzhye, new archeological monuments were discovered, numerous 
archaeological material were collected and were threatened with destruction as a result of man-made 
activities. In general, in the territory of the region the circles surveyed settlements, mounds and other ob-
jects of different time intervals, starting from the Neolithic period of the Cossack period. Circumstances 
were constantly reported to the relevant scientific institutions by the founders, and the found artifacts 
were transmitted for further work by archaeological scientists.Еffective cooperation was established 
between scientists and young researchers of Pobuzhye. Soon, such cooperation extended beyond the 
borders of Ukraine. This article is perhaps the first attempt to share experience in the educational pro-
cess of exploring the archeology students of the Middle Pobuzhye and to introduce into art circulation 
artifacts that were partially disclosed, as well as those that were not previously known to a wide range 
of scientists. We hope that this will help attract the attention of scientists to our region, as well as help 
protect and preserve the cultural heritage of the past.

Keywords: Middle Pobuzhya, culture of line-ribbon ceramics, Trypillian culture, anthropomorphic 
plastic, Bronze Age, Chernyakhiv culture.


