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Представлена робота присвячена попередньому короткому описові первинних відкладів кременю району 

Канівських дислокацій на Черкащині. Основним завданням є стратиграфічній опис крем'яних відкладів чього 

регіону та іх візуально-морфологічна характеристика. 

На сучасному етапі вивчення палеолітичних 

колекцій, окрім традиційних методів дослідження 
(типологічний, техніко-типологічний, статистичний, 

функціонально-трасологічний та ін.), набувають все 

більшого поширення технологічні й експериментальні 

методи. 

З точки зору технології виробництва процес 
виготовлення кам'яних знарядь праці на першому етапі 

невід'ємно був пов'язаний із пошуком і відбором 
сировини. Безумовно, юл:ькість, якість та віддаленість 

сировини від місць проживаІШJІ мали важливе значення 
в процесі адаптації людини до навколишнього 
середовища. Сучасні реконструктивні моделі 

палеолітичного суспільства не будуть повними без 

урахування сировинного фактора. 

Важливо наголосити, що завдяки вивченню 

розташування первиmшх (корінних) виходів постають 

можливості з'ясувати відстані, на які транспортувалася 

сировина первісними людьми, що у свою чергу 
дозволить простежити економічні та соціальні зв'язkИ 

між іІервісІШМи колективами. 

Район Канівського Придніпров'я завжди був і 

залишається цікавим реrіоном з точkИ зору появи нових 
археологічних пам'яток доби палеоліту. Варто 
відмітити, що в Канівському районі розташована одна 

з унікальних археолоrічних пам' яток палеоліtу України 

Межиріч. Окрім цієї стратифікованої 

пізньопалеолітичної стоянки, є свідчення про залишки 

археологічного матеріалу середнього та пізнього 
палеоліту в береговій зоні р. Дніпра - від с. 

Трахтемирова до с. Пекарі (рис. І)- Селище, Трощин, 
Студинець (Бурти), Канівське місцезнаходження 

(котлован Канівської ГЕС) [Киевская старина, 1902, с. 
78-79; ПідоШІічко, 1938, с. 105; Борисковський, 1953, 
с. 438; Бондар, 1967, с. 4-5; Післарій, 1969, с. 27; 
Писларий, Степанчук, Демартино, 1998, с. 129-140]. 

Саме ця ділянка так званих «Канівських гір», що 

розташована на межі УІСраінськоrо ІСристалічноrо щита 

і Дніпровсько-Донецької западини та простирається до 

40 км уздовж берегової лінії Дніпра від с. Трахтемирів 
на півночі й до с. Кононча на півдні (уздовж р. Рось), у 

геологічній літературі дістала назву - Канівські 
дислокації (рис. І). 

Походження Канівських дислокацій у геологічній 

літературі пояснюється не однозначно. Одні 
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дослідники вважають, що Канівські дислокації виниюm 

за рахунок тектонічних рухів, інші віддають переваrу 

гляціальній природі у·rворення цих «гір» 

(rляціодислокації), а деякі стверджують про 

послідовний вплив тектонічної та льодовикової діІ 
[Резніченко, 1926; Бондарчук, 1961; Палієнко, Мороз, 
Куделя, 1971; Лавруmин, ЧугуННЬІй, 1982]. 

Незважаючи на причини і генезис виникнення, 

більшість дослідників вважають, що остаточне та 

відносно швидке формуваННJІ дислокацій відбулося 

завдяки дії дніпровського (риського) льодовика, 
наприкінці якого відбувається формування рельєфу 

«Канівських rip». Під час відходу найбільш потужного 
дніпровського льодовика в цій частині Дніпра на 
поверхню вийшли мезо-кайнозойські потужні 
геологічні косошаруваті відІСлади, яхі й зараз можна 

побачити в природних розрізах ярів, балок і, особливо, 

вздовж берегової зони. 

З точки зору з' я сування стратиграфічного 

положення виходів ІСремеmо в цьому районі важливими 
постають дослідження геолога Р.Виржиківського. Тах, 

улітку 1916 р., після вивчення колекцій Геологічного 
кабінету університету Св. Володимира, геолог 

Р.Виржиківський отримав відрядження від «Киевского 

общества естествонсПЬІтателей» до Канева з метою 

подальшого вивчення цього реrіону [Вь~ржиковсkИй, 

1916]. Завдяки оглядовим розвідкам йому вдалося 
з'ясувати новий геологічний горизонт, <<прослеживая 

границу юрw и мела, в которой слон песков с 

песчаниками ложатся на сланцевь~е глинь~ (в самом 

низу сеноманских песков распространен прослой с 

ІСJ)УПНЬІМИ ІСремневЬІМИ гальками) ... » [ВьrрЖЬІКОВСКИЙ, 
1916, с. 4]. Надалі цей горизонт отримав назву «шар 
Виржиківськоrо» (рис.2:8). Цікаво відзначити, що в 

цьому ж горизонті він відмічає наявність граніту, 
корінні породи якого в цьому районі не виходять на 

поверхню, але часто зустрічаються вироби з цієї 

сировини (відбійники). 

За стратиграфічними спостереженнями 

Р.Виржиківського, територіальне розповсюдження 

цього горизоюу простежувалося від Крутого ярка до 

Сухого потоку ( 4 версти). Стратиграфічно горизонт був 
зафіксований у Комаnпmому ярі (Глуха круча, Васькина 

ІСруЧа), Маланьїному потоці, Крутому ярку та в Сухому 

потоці (рпс.3). Всі ці яри і зараз існують на ділянці від 
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пристані «Тарасова гора» до с. Пеrсарі (рис. l~, яка в 
літературі дістала назву Канівсько-Пекарєь:ка коса 

[Бондар, 1962, с. 4]. 
Саме на цій ділянці, ще в 80-ті рр. ХІХ ст. 

А.С.Роrовичем і П.Я.Армашевським були знайдені 

хрем'яні знаряддя, кістки тварин, прогниле дерево та 
уламки кераміки [Роrович, 1875, с. 228; Армашевський, 
Феофилахтов, 1877, с. 133]. В 1936 р. І.Г.Підомічко 
зібрав на Канівс1око-Пекарській косі крем'яні, хістящ 

й керамічні вироби, а також залишки фауни, які дmував 

неолітичним часом або епохою металу [Підошtічко, 
1938; Бондар, 1962, с. 4]. 

З 1997 р. кафедра археології та музеєзнавства 
Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка поновила археологічні дослідження і 

проведення археологічної поm.овоі прапики студентів 

на базі Канівського біосферного заповідника цього ж 

університету. За цей період удалося зібрати велику 

кількість підйомного матеріалу кам'яного віку в межах 

заповідниха та на сусідніх територіях. 

Більшість кам'яних артефахтів було зібрано в межах 

берегової лінії заповідника - пляжу. До кам'яних 

артефактів зборів І 999-2002 рр. увійшли вироби з 
різноманіmоrо кременю та пісковику. Крем'яні вироби 

мали різну ступінь збереження поверхні. Більшість 

артефактів було виготовлено з чорного матового 
кольору кременю, який часто зустрічається у вигляді 

гальки в районах виносу хоиусів ярів і на сучасному 

пляжі Дніпра (рис.4), 

За попередніми техніко-типологічними 

визначеннями, кам'яні артефакти належать періодам -
палеоліт, мезоліт, неоліт та енеоліт. Разом із крем'яними 

виробами часто зустрічаються вироби з кістки і 

кераміки (нео.,,:іт, бронза). Кістка дуже часто чорного 

кольору, сильно озалізнена, важка. 

У процесі розвідок у береговій зоні Дніпра й у ярах 

Канівських дислокацій удалося з'ясувати два розрізи 

стратиграфічного залягання виходів кременю. 

Перший природний розріз знаходився в межах 

Канівського біосферного заповідника за 150 м на 
південь (дорога на с. Пекарі) від в 'їзду в заповідних, 

на лівому борrі Мар'їного яру (конус виносу). За своїм 

стратиграфічним положенням гальковий кремінь 
безпосередньо залягав на юрських (батських або 

хеловейських) темно-сірих, коричневих глинах у 

світло-жовтому, містами вохристому, суглинку 

потужністю до 20 см. Перекривається цей rоризо~п 
ПО'JУЖНИМИ (до 6-8 м) зелеІ:І)'ВІlТО-сірими, світло-сірими 
косошаруватими нашаруваннями сеноманськоrо 

пісковику (крейда), який у верхній частині мав 

карбонатні вапнякові стяжіння. Стратиrрафічні умови 

залягання виходів кременю повторюють ситуацію на 

малюнку No 1 Р.Виржиківськоrо (рис.З:черт.1) та 
відповідають загальній стратиграфічній схемі 

доантропоrенових відкладів Канівських дислокацій 

(рис.2:8- шар Виржихівськоrо). 
Кремінь виходить у вигляді помірно або добре 

обкатаної гальки, порівняно невеликих розмірів, у 

середньому від 7-10 до 15-20 см в діаметрі. Як 
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правило, в середині чорного з матовим відтінком 

кольору, а по периферії має жовrо-хоричневоrо кольору 

оманку різно~ rnибини. Іноді ~ічається крем'яна 

галька без жовто-коричневої оманки. У процесі 

експериме~пальних досліджень удалося з' ясувяrи, що 

при обпалюванні жовто-коричнева омавка 
перетворюється в малиновий або вІПDневий ICOJJip. 

Вироби з цьоrо кременю ро,повсюджеві в береговій 
смузі (пляж), в межах захисних шпор від пристані 
((Тарасова Гора» до початку с. Пекарі. Саме на цій 

дільниці наявні конуси виносів Гнилої, Сухої і Мокрої 

балки, ярів Біляшівського І та 11, Мар'Уноrо, КНJІжоrо 
й Холодного ярів. 

Другий розріз із страт11графічним заляганням 

виходів кременю був знайдений на північ від Канева, в 

Бучак:ських берегових відслоненнях Канівських 

дислоІаЩЇй, у районі урочища Буrаєва та «Тальбергових 

дач» (рве. І~). 
За своїм стр,атвrрафічним заляrаню1м і за 

морфолоrією хонкрецій крем' JІВі виходи подітшися на 

два тЮІИ: 1- пісков~вий кремінь у вигляді ІСОвхрецій, 
в •ких часто зустрічаються залишки давніх молюсків. 

Цей rорвзо~п потужністю 0,2-0,4 м залягав у свіmо
бурих зцементованих пісках; 2 - гальковий овально

аморфно і форми слабкообкатаний кремінь із 
зеленувато-жовтою кіркою. Горизонт залягання 
простежувався у світло-зеленому частково 

зцементованому прошарку пісковику. 

Виходи цих rоризонrів простежувались у береговій 

зоні від урочища Бугаєва до Тальберrових дач. Далі, 
вниз по течії Дніпра, ці горизонти не простежувалися. 

Саме на цих ділянках було зібрано велику кількість 

добреобкатаної крем'яної гальки. На відміну від 

попередньо описаних виходів кременю з Канівсько

Пекарської коси, більшість крем'яної гальки з 

Бучакської берегової зони при розколюванні в середині 

мала світ,по-сірий колір і практично не мала жовто

коричневої оманки. 

Таким чином, на даному етапі дослідження 

крем' JІИИХ сировинних ресурсів Канівських дислокацій 

постає можливість виділити два різновиди виходів 

кременю: 1) район Канівсько-Пекарської коси; 2) 
Бучакська берегова зона. 

Крем'яні виходи Канівсько-Пекарської коси та 
району Канівського заповідника за своїм первинним 

заляганням (межа Юри і Крейди - шар 

Виржихівськоrо) простежуються в Меланьїному та 

Комашиному ярах, Крутому ярочку (біля Тарасової 

Гори - Чернеча, «Гора з берізками»), Мар'їному й 

Холодному ярах (с. Пекарі). Конуси виносів цих ярів 

виходять до ДНіпра (Холодний яр - у заrшаву Росі). 

Якщо погодитися з попередніми висновками і 

врахувати геологічні дані розповсюдженИJІ шару 
Виржиківського (зона Канівських дислокацій), автор 

пропонує в подальшому, та з метою з'ясування процесу 

транспортування або обміну сировиною первісними 

колепивами, називати ці крем'яні виходи «канівський 
хремінь». 
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Зразки канівського кремешо віддані на геохімічний 

аналіз в лабораторію рентгенівських методів 

дослідження мінеральної речовини геологічного 
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RIZHOVS.M. 
FLINT PLACES 01<' КANIV-DNIPER REGION 

The paper is devoted to the preliminary short description ofprimary flint depositions ofKaniv area in the Sherkass 
region. The basic task is the geologic description and visual-morphological characteristic of the flint resources in this 
region. 
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Рис. 1. Схематична геоморфологічна карта Канівського Придніпров'я (па основі карти КосТJ{Ноrо М.Г., 1968): 
1- ~щато та його схили; 2-моренні тераси; З - надзаплавна тераса (лесова); 4- І надзаплавна тераса (піщана); 

5 - за~щавна тераса; 6 - дислоковане плато та його схили; 7 - дислокована моренна тераса; 8 - береговий вріз; 9 
- діючі яри; 1 О - зсуви; 11 - прохідні долини; 12 - межа Канівських дислокацій; 13 - стр~rrиграфічні розрізи з 
виходами канівського кременю; 14 - палеолітичні місцезнаходження. 

Fig.1. Schematic geomorphological map ofКaniv region. 
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Черт. 1. Обнажеuіо правой cnвw Крутоrо Ярка у входа; Сm-сево:мавсвіе 
песхп с-ь пес11ан111:а1ош, содерZІІщІе В'Ь нвжвеn частп чopvwa qІЄ»вевЬІJІ 

гап:ькв-1, х-сJІой хварцево·DО'lІІПовио rравія ок 1'/• :w: Kl-xo.:inoввQ-
cкu свt.т.11обурая r.:iuвa. 

' 

Черт. 2. ·обвааевlе в1, nвой cтtn :М:етuп.па Потока вед&JІехо оть 
УС'І'ЬЯ овраrа; Cm -севоаіuскіе П8СІtВ . С'І, . Пес'Іаип&ХИ (е-,ервwа Jtpell• 

вевь~.11 ruuв), :х-бuнІ парцево-uоuво1111й rрав111, КІ-"е.uовеВсdв 
67Pwa r.uввw. 

Черт. З. ОбвааевІе n n~a · стfІиіІ Коnш11ваrо .Яра. Q1-.1~8 м •• 
0,-.uecc~вue cyr.uвua-1,2 м., 01-8UJJIBWI СJІой-1 м.. Си),-севомав
сІdе пескв а nес'Іаавкв 25 м.; S- хремвевwt rа.аьхв n освовавІв сево

іІава; Х-uарцево-uоаввовwВ rpaвtl-11/1 м" J-яр.о-маеwІІІ меuій 
П8СОХ'Ьj Кl-BWKJIBBUUIЩUC. ПроСАОЙU. Г.ІВВЬІ-0.Q.7. Jt. 0 

Рис. 3. Стратиrрафічні розрізи Р.Виржиківського [Вwржиховский, 1915, с. S, 7]. 
Fig. 3. Stratigraphic section ofR.Vyrzhykivskiy. 

КрІМ'ІІІІS4№Юди ... 
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1-r ор нво в т.и с: тр о 1t ати х І б у рв х r .11 н н: r.11иви строхатокмІриІ. бурі, жирні • 
. в'язкі; 2-п 0 . .11 та вс:., ка с: в І та: nlc:JUІ СJІіт.nо-с\рІ. маАже бІ.11\, ка1рцовІ, дрІб11озерннстІ. 
kаОІІІнвстІ, вrорІ а прошарками nІс:коапІв, у инжиІА частин\ свІт.110-сІр\ · а незначним в11І
сто11 r.11ауковІту; І-ха р к І вс:., ка св І та - піски сІрувато-ЗеJІевІ r.пауконІтоао-квар
цовІ, дрІбвозерннст!, r.nииястІ; 4- х в t в с:., х а с II І т а - вгорі а.11е11рит :,е.nеиувато-сІрнА. 
спІОЮІСТJІІ, беиарбоватнd (св.аr.11ИІІОІІ»), у с:ереАІіІІ част1111\ 11ерrмІ амекуаато-dрІ, с:JІІО
днс:т\ (ссnонди.11ова r.11аиа,о), у нижвІА частин\ nІски зе11еиувато-сір\, 11ерrмистt. рІзиозер
нистt а ,ховхрецІя11и фосфоритів: фора11\нІфери, ІІо.1ІОСКИ, 11wанкн. осrракоди: 5 - б У ч а• 
ц" ка св І та: 'І'ражт,мир(аеь,ш4 ЮРІІ8ОН'І' - пІа.н 61.111, свІт110,сІрІ, к11арцо11І, середньозер
ннстt, а бр11.11а11н хварцитоподІбннх аІскоаn:Ів; ІІОJІІОСХи; ІWС'І'ІІІUЦьІШ4 ,орwвонr - nІс:ки 
:sеnенувато-сІрІ, хварц-r.11аукои\товІ, дрІбвоаернвс:тІ, а прошарками ХJ)емеи11ст11х nІсховикІв; 
ІІОІІІОСкн; 6 - к а н J вс "к а св І т а: а) rориаовт d - піски 3е11еиІ 1е.11еиувато-с:ІрІ, дрІб
воаерннстІ, каар11,-r.11ау1tонІто11 11 стяrвенп11н 1.11и1воrо пІс:ковнху; б) rорнаонт с: - пІс:кв 
Ір:каво-61111, аеJІе11уватІ, рІавоаервнс:тІ; в) rорнаоет Ь- пІс:ІDІ с:вІт.111, амеаувато-сІрІ, r.11ауко-
11ІтовІ: r) rоризонт . а - пІсам темн~вunІ, бруАRувато-аuенІ, r11ауконІтоао-х11рцоІІ, r.11в• 
вмс:тt, АРІбвоаернмс:тІ, вуr11встІ, в RІUКІІІА •ас:тІІRІ а фсх:форнтоввмн стаrиенвамк: 7- се
к о 11 1 н с: ., к и І в р у с: - вrорІ мeprul с:аІт110-сІр\, хреАдоnоАІбиІ, rа1уконІтоІІ а 4'ос:Фо
рмто1имм стаrненнами, 111111ау nlc:x11 ае,11еиув1то-еІрІ, 11nнистІ, АРІбиоаернистІ т1 11І1но
аери11сті, 1 nрош1рх1мн nlc:xoвlllda: 1момІти фор1111.ІнІферн: , - а .11 • б с" кв І • ІІ 'І с - · 
r111ухонІтово-1111рцовt пtекн І ~.Іс:ховнхи, ІRІІВУ шар Виржнкtвсьхоrо: 1-1: І JІ о• е t с:., кв І 
форамІвІфер; /О - 6 1 т с: •кв І • рус - r11ини с:ІрІ, текно-с:ІрІ а nроw1р11ами uеврІІТІв. 
11Іщ1нкх 1аnк11кІ1, а ко11крецІам11 с:ндернту; форамІн\ферк, с:nорн т1 nи.nок рос:лнн: 11-
6 а А ос: ь х в І • рус: - пІски r.1111н11с:т1, r11нни nІщ1нІ темнсн:ІрІ, В}'І'.t~с:тІ , беакарбоватиІ, 
• иижиІА ч1с:тниІ ко11r11омер1ти: І:l - 11 в J) r ор о А с ь к а св І т І - aropl r.nини строкато-
11о.nІриІ. ВІПRІІСТІ, мас:тхІ; І ННJІСНІІІ ••СТJІІІІ пІс:ан СТJ)ОКаТОІ(О.11\ри\ neoeв111t110 с:ІрІ, рІзноаер-
11ис:тІ; /J- р І ач е 1111 І вс• ка с: • І та - r.-rнни -.ераонІ, пІщанІ а nроwарк111и 1anu11:y. 
1 ІІІІJІІІІІІ частині nІс:ан с:трок1токо.1Ір11\ а п11ош1рка111.11 r11нн та в1nнахІв; /4 - хор е н І в
с • ~ • с: в І т а - nІски строхатохОІІІриІ I рІцими npowapx1111.и nІс:коавкІа; /S - ІП е б е• 
.11 н • с: • к I с а І та - nІс:хн "раово-бурІ, бІІакитио-с:ІрІ з npoua1p1ta1111 nІс:ховнкІв, в1nн11хІ1, 
r.an; 16 - rранІт11 11\rматtт11, 111еІс11 амфІбОJІ•nІроксиовІ, бІоrмт•nІрокс:е1101І, 1мфІбо.1-n.-rа-

rісіu1зовІ, бІот11т-~1.-r11rІомuоа1, анортизнт11, r16po, rр1нІтв р111а&І1І . 

Рис. 2. Зведений страrиrрафічний розріз доанrропоrенових відкладів району Канівських дислокацій [Палієнко, 
Мороз, Куделя, 1971]. 

Flg. 2. General stratigraphic section up to anthropogen depositions ofКaniv dislocation. 
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Рис. 4. Підйомний матеріал з Канівсьmrо Придніпров'я. Канівсько-Пекарська коса: І - кістяний гарпун; 2 -
скребачка; 4 - долотоподібне знаряддJІ. Канівське місцезнаходжеННJІ (котлован Канівської ГЕС, п/м 2002 р.): З, 
5 - нуклеуси. 

Fig. 4. Artefacts from sшface of the Кaniv area. 
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ог.JІеяuі супіски та суг.JІНВКИ зеленоrо, червоноrо та чорного коJІЬору 

помірно цементований оза.JІізнений rорнзоит червоно-бурого коJІЬору 
з окремими ковкрецікми кременю снзувато-зе.JІеноrо КОJІЬору 

пухкі сизувато--ае.11еиі піски 

аJПОвіальний зцементований rоризонт охристо-іржавоrо коnору з 
окатаною галькою кременю чорноrо КОJІЬОРУ 

світло-зелені прошарки світ.JІо-ЗЄJІеноrо крупнозернистоrо пісковику 

світло та темно-змениА 1rісковнх у виrJUІДЇ окремих конкрецій 

світ.110-zовтнй лесоподібний сугJІИКоІС 

гумус та rумусованнй сугJІННок 

Рис. S. Стратиграфічний розріз виходів кременю на Буча.ку (ур. Буrаєве). 
Fig. S. Stratigraphic section outcrops of flint in the Buchak area. 
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