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Г ?
вол Д.К., Шидповський П.С.*, Дяченко О.В., Пічкур Є.В.
т археології НА НУ 
єні Тараса Шевченка

Археологічні дослідження в долині р. Синюха
ЧерновтД.К, ШидловскийП.С., Дяченко А.В., ПичкурЕ.В. Археологические исследования 
в долине р. Синюха. Статья посвящена результатам археологических исследований 
в районе поселения трипольской культуры Песчаная и долине р. Синюха. В научный 
оборот вводятся материалы разновременных поселенческих структур. Особенный интерес 
представляют памятники эпохи камня.
Chernovol D.K, Shidlovskv P.S., Dyachenko А. V, Pichkur Е. V. Archeological Researches in 
the Sinjukha River Valley. Results o f  the archeological researches near Tripolian settlement 
Pischanaya and in the Sinukha River Valley are viewed. The materials from different times 
settlements are introduced to the scientific circulation. Stone Age sites are the most interesting.

h  і >: сени 2006 p. спільним загоном спів- 
■Lr ''-інків та аспірантів І інституту археології 
■U - України та КНУ імені Тараса Шевченка 
Hfar проведено археологічну розвідку навколо 
Жв» йльоького поселення Піщана та в долині 
И ч  епоха. Поселення Піщана (етап ВИ роз- 
К г г  трипільської культури) знаходиться на 
ШЬснзидному виступі, утвореному злиттям 
H r _ кич та Велика Вись, що дають початок 
H tr s y  р. Синюха. Розкопки вказаної пам'ятки 
^рг золилися колективом Трипільської експе- 
Нр_г інституту археології НАНУ в 1986 -  1987 

J5T срівник -  В.О. Круп) та 2005 р. (керівник 
Р 1 і Черновол).

Загоном було обстежено правий берег р. 
Синюха в районі с. Скалева та лівий берег 
від витоку' безіменного струмка, що впадає у 
річку в с. Свердликове Новоархангельського 
р-ну Кіровоградської області. Запропоновану 
публікацію присвячено введенню матеріалів 
дослідження до наукового обігу.

На кинутих городах, що знаходяться на 
південній околиці с. Скалева, виявлено по
селення пеньківської культури (рис. 1, 1). 
Знахідки репрезентовані незначною кількістю 
фрагментів товстостінної ліпної кераміки із 
домішками піску в тісті. До складу гончарної 
маси кількох фрагментів великих посудин та-
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Археологічні дослідження в Україні 2005-2007рр. //  Збірка науков. праць, вип. 9. Київ: І А НАНУ І

Рис. 2. Чеснопіль І. Вироби з кременя

кож входили крупні зерна товченого і 
межах пам’ятки розташовані руї 
осель і господарських споруд села, і 
чагарники, що не дозволяє всі 
межі пеньківського поселення.

Під час обстеження лівого берета j 
явлено ще 5 різночасових пам’яток.С 
інтерес викликають нововиявленї 
кам’яної доби.

Чеснопіль І. Пам' ятка розташов 
на Пд-Сх від крайніх будівель с. 
Уманського р-ну Черкаської обл. То 
місцезнаходження займає край мр 
рення правого берега р. Синюха, 
скельними виходами, які безпос 
стеляють лесові відклади (рис. 1,2)11 
кори вивітрювання, грунтова дорога і 
спричиняють часткову руйнацію 
поверхні оранки та в розмиві дороги» 
но підйомний матеріал у вигляді 
виробів та дрібного фрагмента к іста.

Вироби з кременю (рис. 2)
29 екз. Колекцію складають як 
робництва. так і знаряддя праці, 
різноманітний склад сировини, 
для виготовлення виробів слугував і 
ричнюватого кольору, темно-сірий зі 
включеннями та крупнозернистий З І 
відтінком. Виходи останнього неп 
зафіксовані поблизу с. Аполянка 
р-ну в долині р. Ревуха (Шидловсь 
Черновол 2004, 362). Більша час 
вкрита патиною значної товщини.

Серед виробів найчисельнішу 
дають відходи виробництва (22 екз.)- 
нуклеподібні уламки та відщепи, 
нуклеус являє собою призматичний; 
ковий з сильно виділеним ребром та і 
основної ударної площадки (рис. 2,4^.1 
ції присутній скол підживлення МІІГ " 
одно пло щад ко во го нуклеуса (рис. 2, 5  ■ 
екземпляри нуклеподібних уламків. Г  
ну більшість відходів виробництва» 
відщепи (17 екз.), також наявний 
мікропластини.

Вироби з вторинною обробкою (7  ЗЕЇ 
представлені дволезовим боковим j * 
бшованим зі скребачкою (рис. 2.2),» 
мікропластини з притупленим краєм< 
скобелем (рис. 2. 6), ретушованим і 
ним уламком (рис. 2, 7), двобічним:
(рис. 2, 8) та двома відщепами з р а ч н с  
(рис. 2, 3-4). Двосторонньо оброблене «иг 
типологічно характеризується як скреби, 
можливо є заготовкою для призмагнчншх . 
площадкового нуклеуса з виділеними per-.

Серед підйомного матеріалу наявне ж 
ний фрагмент невизначеної дегідрнш,.. 
кістки, можливо плейстоценового чага.

Виходячи з характеру заготовок, т 
подібних уламків та фасеток сколів нет
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ег-инна техніка обробки сировини характе- 
рсується використанням призматичних одно- 
г- ізоплощадкових нуклеусів з виділенням 
50-перечними сколами ребра та підправкою 
рдсивної площадки з метою отримання плас- 
ущ 'а мікропластин в якості заготовок. Подібна 
- - ка обробки характерна для епіграветського 

«зиу розвитку пізньопалеолітичної культури 
u -аяніх тисячоліть плейстоценової епохи. Та
ця*. висновкам не суперечить і склад знарядь 

швазовими в даному випадку є наявність 
ргігчента мікропластини з притупленим краєм 
ja ,-фебачки комбінованої з боковим різцем. 
веж ливою  аналогією комплексу Чеснопіль 1 
^«гупають верхні шари стоянки Володими- 
fcgsa. яка розташована нижче за течією Си- 
Ьехх. Єдиним виключенням серед матеріалів 
'рв* ггки є скол підправки площадки мікролі- 

--ЧТ) ортогнатного нуклеуса. Подібні вироби 
І ~*-овими для мезо-неолітичних стоянок в 
в» му регіоні (Добрянка І-ІП). Наявність цього 
шс" -у. а також різна ступінь латинізації сиро- 
|я*н* може свідчити на користь неоднорідності 
(имгдексу.

_ слідники відзначали різницю у топогра- 
іирнюму розташуванні місцезнаходжень мезо
не : -ячного та пізньопалеолітичного часів в 
Мь у регіоні, причому палеолітичні знахідки 
fur™ чаються у лесових відкладах мисових те
рне І  горянка IV. Кошара), на відміну від стоя- 
ри.зоби мезо-неоліту, які займають піщані дюни 
Цедізних ділянок (Кухарчук 2004, 191-192).

чеснопіль II. Пам’ятка розташовується в 
Рії на Пд-Зх від крайніх будівель с. Чеснопіль 
реюького р-ну Черкаської обл. Топографічно 
Іиі«с.е2находження займає мис. утворений пра
ть  берегом р. Синюха та обводненою балкою 
І».. .. 3). Підйомний матеріал, зібраний з по
пит мису, налічує 39 екземплярів крем’яних 
(ніг «Г;в.

••’ттеріалом для виготовлення більшої час- 
Імь t виробів слугував переважно якісний 
Ьг- - -сірий кремінь з білястими включеннями, 
р'зиаис - наявні вироби з світло-сірого кременю з 
рже;им відтінком. На знахідках спостерігаєть-
із -єна ступінь латинізації.

~ го-еважна більшість знахідок являє собою 
ш .:  ~ ■< виробництва (32 екз.), виявлено лише 
н» ««робів із вторинною обробкою (рис. 3). 
І :—: відходів виробництва найчисельнішу 
рг - і складають відщепи (22 екз.); також 

ставлені нуклеподібні уламки (4 екз), три 
»гдтичні пластини та скалки.

: соби з вторинною обробкою представлені 
в  скребачками, подвійним різцем, трапе- 
геберчастою пластиною з тронкованим 
имальним кінцем (рис. З, 3) та дрібним 

коном невизначеного знаряддя (рис. 3. 7). 
' скачки досить сильно різняться між собою 

h r  югічно. Перша-мікролітична підокругла 
ьоподібна» на відщепі, сильно пошкод-

Рис. 3. Чеснопіль II, Свердликове. Вироби з кременю

жена від перебування у вогні (рис. 3 ,1). Друга 
-  кінцева високої форми підокругла на відщепі, 
сформована ламелярним та обрубуючим рету
шуванням по краю (рис. 3 ,5). Третя -  аморфної 
форми на відщепі з альтернативною ретушшю 
(рис. З, 4). Подвійний різець (серединний -  на 
дистальному кінці, боковий -  на проксимально
му') виготовлено на призматичній пластині (рис. 
3. б). Середньовисока трапеція сформована 
обрубуючим та зустрічним ретушуванням по 
краях виробу (рис. 3. 2).

Виходячи з наявних матеріалів, первинна 
техніка обробки характеризуються використан
ням призматичних нуклеусів із застосуванням 
підправки відбивної площадки, метою чого 
було отримання якісних пластинчастих заго
товок. Наявність в колекції двох підокруглих 
скребачок, одна з яких мікролітична «нігтьо- 
подібна», та трапеції свідчить про досить 
пізній етап розвитку в рамках кам’яного віку. 
Попередньо, місцезнаходження слід віднести 
до фінального палеоліту -  мезоліту. Найближчі 
аналогії матеріалам пам'ятки простежуються у 
знаряддєвому складі мезо-неолітичних стоянок 
Добрянка І-ІІІ.

Свердликове. Незначну кількість підйомного 
матеріалу було зібрано на правому корінному 
березі Синюхи в 2,5 км на Пн-Сх від струмка, 
правої притоки р. Синюха, що обмежує с. Сверд
ликове зі сходу (рис. 1, 5). іМісцезнаходження 
представлене знахідками оброблених кременів 
(б екз.) та дрібним невизначеним уламком 
трубчастої кістки. У складі виробів з кременю 
наявні три відщепи, перетин призматичної 
пластини, мікропластина та скол підправки
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площадки призматичного нуклеуса (рис. З, 8). 
Характер первинної обробки демонструє ви
соку призматичність, але з огляду на незначну 
кількість підйомного матеріалу, хронологічна 
атрибуція місцезнаходження залишається не- 
визначеною.

Виявлення трьох нових пам'яток доби каме
ня на території Середнього Побужжя є досить 
актуальним сьогодні, з огляду на недостатню 
вивченість цього регіону та зацікавленість ним 
з боку фахівців в останні роки. Подальше вив
чення нових пам'яток дасть можливість дещо 
розширити наше уявлення про культурно-хро
нологічне районування території Середнього 
Побужжя в кам’яному віці.

На другій надзаплавній терасі р. Синюха 
між сс. Чеснопіль Черкаської та Свердликове 
Кіровоградської області розташована курганна 
група з трьох насипів.

Курган 1 (нумерація по лінії північ-південь) 
знаходиться у 150 м від лісопосадки, розташо
ваної вздовж річки, та в 120 м від паралельної 
їй лісопосадки. Діаметр насипу -  близько ЗО м, 
висота-0 ,8  м.

Курган 2 знаходиться у 60 м на південь від 
кургану 1. Діаметр насипу -  близько 25 м, ви
сота -  1,4 м.

Курган 3 у 25 м від кургану 2. Діаметр наси
пу -  близько 40 м, висота -  1,7 м.

Кургани розорюються. На їхній поверхні 
виявлено уламки людських кісток та кілька

фрагментів кераміки доби раннього зг_~ 
складі тіста наявні незначні вкрапленні * 
тви та дрібнозернистого піску. Також тжвєс 
увагу фрагмент стінки посудини зі сл_... * 
«розчосів» на зовнішній поверхні, що за-: :« 
віднести найбільш ранні поховання курть? 
ямно-катакомбного часу.

На високому корінному березі р. Сж-+ 
виявлено поселення черняхівської культут* 
полі, де воно розташовувалось, на Mower" — 
ведення досліджень зростав соняшник, ш 
можливило визначення чітких меж пы* ~  ... 
Тут було зібрано фрагменти керамік?- -г~ 
яких можна відзначити фрагмент горл. •* 
амфори із слідами кріплення ручки ті е. 
придонних частин провінційно-римсьо: 
судин на кільцевих піддонах.

Таким чином, до наукового обігу sat 
нові матеріали різночасових поссле*- 
структур в долині р. Синюха. Персшм~ 
подальших досліджень полягають у в к е .  є «■ 
та культурно-хронологічній атрибуції ь 
пам’яток цього слабовивченого в архед *- 
ному плані регіону.
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