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АНОТАЦІЯ
Територія Миколаївської області, що розташована в степовій зоні
Північного Причорномор’я, відома своїми плодючими землями та широкими
пасовиськами. Перші пам’ятки археології з’являються тут ще в пізньому
палеоліті. З того часу регіон ніколи не залишався безлюдним.
На сьогодні в межах Миколаївської області відомо більше 5 тис. пам’яток
археології – це ґрунтові і курганні могильники, стоянки, літовки, поселення та
городища різних епох та культур.
Не зважаючи на тривалу історію дослідження регіону, кожного року на
археологічній мапі з’являються нові раніше невідомі пам’ятки археології. Окрім
того, і вже відомі об’єкти потребують простійного нагляду, адже більшість з них
піддається руйнації внаслідок різного роду природних та антропогенних
чинників.
Саме візуальне археологічне обстеження пам’яток археології з метою
моніторингу їх сучасного стану ми вирішили провести в рамках краєзнавчої
експедиції учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний
край», відповідно до завдання, отриманого від Державного підприємства
Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Охоронної археологічної служби України
Інституту археології Національної академії наук України (далі – ДП НДЦ
«Лукомор’є» ОАСУ ІА НАН України).
Експедиція проходила по території Березанського району Миколаївської
області правим берегом Березанського лиману від низов’я р. Сосик до
Чорноморського узбережжя. Цей район ми обрали не випадково, адже він дуже
насичений пам’ятками археології від доби бронзи до пізньої античності, але
планомірно не обстежувався вже протягом тривалого часу.
В завдання експедиції входило практичне закріплення вмінь та навичок
польової археологічної роботи, здобутих на заняттях гуртка, моніторинг
сучасного стану пам’яток археології та здійснення заходів щодо їх охорони,
картографування об’єктів, прищеплення любові до історії рідного краю.
За матеріалами експедиції складено карту пам’яток археології окресленої
території (додаток 1)
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І. ДОВІДКОВІ ДАНІ ПРО ЕКСПЕДИЦІЮ
І.1. Паспорт маршруту
Спільна група вихованців двох гуртків «Археологічне краєзнавство»
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді (далі – МОЦТКЕ УМ) з 29 червня до 6 липня 2017 р здійснили експедицію
(пішохідний

похід

ІІ

ступеню

складності)

по

Березанському

району

Миколаївської області.
Нитка маршруту: с. Красне – с. Василівка – с. Михайлівка – с. Новоселівка –
с. Лимани – Велика Лящева коса – с. Вікторівка – с. Рибаківка.
Довжина маршруту: активна частина – 55,3 км.
Тривалість подорожі: 7 днів.
Під’їзд до с. Красне – рейсовим автобусом Миколаїв – Одеса (рух кожну
годину з автовокзалу м. Миколаєва). Від’їзд з с. Рибаківка – рейсовим автобусом
Рибаківка – Миколаїв (рух кожну годину з автостанції с. Рибаківка).
Керівник експедиційної групи: Бондаренко Денис Володимирович, керівник
гуртків, методист МОЦТКЕ УМ, м.н.с. Національного історико-археологічного
заповідника «Ольвія» НАН України, н.с. ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА НАН
України, керівник Вікторівської археологічної експедиції, член Національної
спілки краєзнавців України, Спілки археологів України. Нагороди: почесна
грамота

Миколаївської

облдержадміністрації

(2015),

лауреат

премії

ім. М.М. Аркаса (2016).
Заступник керівника: Смирнов Олександр Ігорович, керівник гуртків
МОЦТКЕ УМ, старший викладач Миколаївського національного університету
ім. В.О. Сухомлинського, заступник директора ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА
НАН

України,

м.н.с.

Національного

історико-археологічного

заповідника

«Ольвія» НАН України, керівник Велико-Корениської археологічної експедиції,
член Національної спілки краєзнавців України, Спілки археологів України.
Нагороди: почесний дипломом Міністерства освіти і науки України (2006),
лауреат обласної премії ім. М.М. Аркаса (2006), грамота Міністерства освіти і
науки України (2008), почесний дипломом Міністерства освіти і науки України
(2010), премія Кабінету Міністрів України (2012), іменний годинник від
Президента України (2012), звання «Горожанин года-2014», ювілейна медаль “До
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200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка” (2014), нагрудний знак “Лідер
Освіти” (2014), нагрудний знак «За заслуги перед Миколаєвом» (2015), орден «За
заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеню (2015), нагрудний знак «25 років
незалежності» (2016).
Археологічні роботи на пам’ятках археології проводилися на підставі
Відкритого листа Інституту археології НАН України (за формою 6) № 100/01125
та Дозволу Міністерства культури України № 22-279/17, виданих на ім’я
Смирнова Олександра Ігоровича.
Маршрут походу затверджений МКК МОЦТКЕ УМ (маршрутний лист № 1017).
І.2. Аварійні варіанти виходу з маршруту
З будь-якого відрізку маршруту при аварійному виході необхідно рухатися в
західному напрямі до траси Рибаківка – Миколаїв (відстань – до 7,5 км), звідти
рейсовим автобусом до м. Миколаїв. За основним маршрутом раз на день
здійснює рейс автобус Вікторівка – Миколаїв який проходить через всі села за
маршрутом.
Прізвище, ім'я

Турист.

Дата

досвід

народжен.

ІІІ ст., к

29.10.1987

Керівник

ІІІ ст., к

18.05.1981

Заст. керівника

н/к, у

21.04.2003

Ведення

4. Запорожець Дмитро

н/к, у

17.09.2002

5. Макаров Микита

н/к, у

22.07.2003

щоденнику
Вимірювання
відстаней
Хронограф

6. Швець Денис

н/к, у

14.06.2002

7. Снігір Дмитро

н/к, у

11.08.2003

Господарська
частина
Картографування

8. Чопей Денис

н/к, у

01.06.1998

Фіксація знахідок

9. Пшенічна Тетяна

н/к, у

08.04.1998

Обміри

10. Апуневич Олександра

н/к, у

01.10.1998

Опис об’єктів

п/п
1. Бондаренко Денис

Володимирович
2. Смирнов Олександр
Ігорович
3. Гембержевська Дар’я

Обов’язки в групі
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І.3. Список групи

Зліва направо: Запорожець Д., Швець Д., Снігір Д., Пшенична Т., Смирнов О.І.,
Апуневич О., Чопей Д., Макаров М., Гембержевська Д., Бондаренко Д.В.
І.4. Підготовка до експедиції
1.Підписано договір про співпрацю МОЦТКЕ УМ та ДП НДЦ «Лукомор’є»
ОАСУ ІА НАН України;
2. Отримано завдання від ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА НАН України
(додаток 6);
3. Ознайомлення з історією археологічного дослідження району експедиції.
4. Визначено пункти розташування археологічних пам’яток на окресленій
території та маршрут експедиції;
5. Отримано необхідні дозволи на проведення експедиції (додаток 6);
6. Здійснено медичний огляд учасників;
7. Розподілено обов’язки в групі;
8. Проведено інструктаж з техніки безпеки.
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Запаси води та провізії можливо поповнювати у крамницях в будь-якому
селі на маршруті. Слід зауважити про брак дров в районі експедиції, що потрібно
врахувати при організації побуту.
Необхідне спорядження для краєзнавчої роботи: польовий щоденник,
картографічний матеріал, GPS навігатор, тара для знахідок, рулетки, мірна рейка,
рейковий рівень, фотоапарат.
ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН ПОДОРОЖІ
ІІ.1. Коротка характеристика
Березанський район розташований на південному-заході Миколаївської
області на території Причорноморської низовини – плоскої рівнини, порізаної
балками та долинами степових річок Сосик та Березанка.
Рельєф району рівнинно-хвилястий. В геоморфологічному відношенні
територія району знаходиться, в основному, на первинно акумулятивній рівнині
Причорноморської низовини.
Природна рослинність лишилася на схилах, днищах балок та на незначних
ділянках заплав рік, що використовуються як пасовища. Трав'яний покрив на
схилах дуже зріджений і не завжди уберігає від ерозії.
Клімат району континентальний, дуже теплий, посушливий. Середньорічна
температура повітря – +9,2 С°. Тривалість без морозного періоду – 160-205 днів,
вегетаційного – 215-225 днів.
Переважаючими вітрами в холодний період є північно-східні, в теплий –
північно-західні, з середньорічною швидкістю 4,2-4,3 м/сек. В окремі роки,
особливо ранньою весною, швидкість вітру набуває значної сили (понад 15 м/сек і
більше). Інколи вітри переходять у пилові бурі, видуваючи ґрунт та
пошкоджуючи сільськогосподарські культури. Число днів з сильним вітром – 1020, а з пиловими бурями – 2.
Сума опадів за рік – 340 мм. Найбільша кількість опадів випадає на червень,
найменша – на березень. Основна частина опадів (70 %) випадає в теплий період
року, переважно у вигляді злив, які спричиняють полягання посівів, створення
ґрунтової кірки і викликають водну ерозію ґрунтів.
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Сніговий покрив нестійкий, середня висота його в період найбільшого
нагромадження (лютий) досягає 3-6 см. Кількість днів зі сніговим покривом – 4060. Промерзання ґрунту починається в перших числах грудня і становить 38-43
см. Максимальна глибина промерзання – 120-140 см, мінімальна – 10-20 см.
Повне розмерзання ґрунту спостерігається у середині березня.
Відносна вологість повітря за рік дорівнює 60-70 відсотків, яка в теплий
період зменшується до 40 відсотків.
З огляду на все це, експедицію було заплановано на кінець червня – початок
липня.
Березанський район є одним з самих багатих в області на пам’ятки
археології.
Давні мешканці цієї території залишили після себе величезну кількість
різного роду пам’яток археології, які почали вивчатися ще наприкінці XVIII ст. З
того часу, як сучасна територія Миколаївщини вийшла з під контролю
Оттоманської Порти, ця місцевість одразу ж стала зоною «паломництва»
дослідників, що бажали ознайомитися з маловідомими землями та здійснити нові
археологічні відкриття. З того часу археологічне дослідження Миколаївщини
мало майже безперервний характер. Особливо інтенсивними воно стало у ХХ ст.,
триває воно й до тепер.
Перші археологічні обстеження району почалися в першій треті ХІХ ст.
Головну увагу дослідників привертав о. Березань – перша давньогрецька колонія
Північного Причорномор’я – місто-поліс Борисфен.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. директор Херсонського музею
В.І. Гошкевич вперше провів археологічне обстеження території проведення
нашої експедиції. Ним були оглянуті узбережжя Чорного моря та Березанського
лиману, в підсумку чого відкрито цілий ряд поселень та курганів біля селищ,
Рибаківка, Вікторівка та Красне, описані знайдені тут скарби. З кінця ХІХ ст.
починаються і розкопки курганів, однак ні матеріали їх досліджень ні польова
документація не збереглися.
Другий важливий етап археологічного дослідження району почався з кінця
1940-х рр. Співробітниками Одеського археологічного музею М.С. Сініциним та
М.Ф. Болтенко були відкриті поселення різних культур біля селищ Вікторівка,
8

Лимани та Рибаківка. В той же час почато і перші розкопки відкритих об’єктів.
Тоді ж на означеній території були відкриті і пам’ятки доби бронзи. З 1949 р.
роботами

Березанського

загону

Буго-Дніпровської

експедиції

Інституту

археології АН УРСР під керівництвом М.Ф. Болтенка починається дослідження
поселень черняхівської культури
На початку 1950-х рр. значну кількість поселень різного часу відкрив
місцевий краєзнавець Л.В. Кондрацький. Пізніше за його участю ці об’єкти були
досліджені

Західно-Скіфською

степовою

експедицією

Інституту

історії

матеріальної культури АН СРСР під керівництвом Н.М. Погребової.
Третій етап археологічних досліджень тривав з 1970-х по 1990-ті рр. З 1973 р.
Перефірійний загін Ольвійської експедиції Інституту археології АН УРСР під
керівництвом А.В. Буракова та С.Б. Буйських проводив планомірне обстеження
берегів лиманів, розташованих на території району, в ході якого було відкрито
велику кількість поселень античного часу та доби бронзи.
В 1987 р., у зв’язку з підготовкою Зводу пам’яток історії та археології УРСР,
співробітники Інституту археології АН УРСР В.М. Отрешко та С.О. Ліпавський
здійснили першу спробу фронтального обстеження всієї території Березанського
району,

що

згодом

було

продовжено

миколаївським

археологом

В.Б. Гребенніковим. Всього було зафіксовано 113 курганів та обстежені відкриті
раніше поселення.
Наступний етап археологічних досліджень почався вже за доби незалежності
України. В 1995 р. співробітниками Миколаївської державної інспекції з охорони
пам’яток та Миколаївського краєзнавчого музею (Ю.С. Гребенніков, В.Б.
Гребенніков, І.О. Снитко, С.І. Гаврілов) було здійснено друге фронтальне
обстеження району, в ході якого вдалося відкрити 15 невідомих раніше поселень
та стоянок, а також зафіксувати ще 152 кургани.
З 2012 р. на античному поселенні Вікторівка-І стаціонарні роботи проводить
археологічна експедиція ДП НДЦ «Лукоморьє» Охоронної археологічної служби
України Інституту археології НАН України, на базі якої з 2013 р. працює Літня
археологічна школа МОЦТКЕ УМ.
За роки досліджень на території всього Березанського району було відкрито
більше 265 курганів (22 з них розкопано), 2 античних городища, 2 стоянки, 86
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поселень (31 – доби бронзи, 16 – античного часу, 33 – черняхівської культури), а
також 6 могильників античної і черняхівської культур.
Район експедиції цікавий не лише з точки зору археології, а й може
привернути увагу своїм історичним минулим, різноманіттям флори та фауни.
ІІ.2. Цікаві об’єкти для огляду на маршруті:
- 13 курганів на захід від селищ Василівка та Михайлівка;
- Храм святих апостолів Петра і Павла в с. Василівка;
- Пам’ятник мешканцям с. Василівки, загиблим на фронтах ІІ Світової війни;
- Поселення доби бронзи Василівка-І;
- Поселення доби бронзи та черняхівської культури Василівка-ІІ;
- Старий цвинтар с. Михайлівка;
- Пам’ятник «Воїнам-односельчанам, які загинули під час Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 рр.» в с. Михайлівка;
- Пам’ятник «Героям с. Новоселовки, павшим в боях за свободу нашей Родины» в
с. Новоселівка;
- Поселення античної доби Лимани-ІІ;
- Шкільний музей Лиманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанської районної ради;
- Поселення античної доби Велика Лящева коса-І;
- Поселення античної доби Велика Лящевакоса-ІІ;
- Поселення античної доби Мала Лящева коса;
- Поселення черняхівської культури Вікторівка-ІІ;
- Поселення доби бронзи Вікторівка-ІІІ;
- Поселення античної доби Вікторівка-І;
- Вікторівський могильник античної доби.
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ІІ.3. Оглядова карта району подорожі
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ІІІ. Технічний опис маршруту
ІІІ.1. Графік руху групи на маршруті
День
в дорозі

Дата

1

2

Ділянка маршруту
3

1

29.06.
2017 р.

с. Красне – с.
Василівка

2

30.06.
2017 р.

с. Василівка – с.
Михайлівка

3

01.07.
2017 р.

с. Михайлівка –
с.Новоселівка
(Елеваторне)

4

02.07.
2017 р.

5

03.07.
2017 р.

Відстань
км

Чистий
ходовий
час, год

Хар-ка
ділянки
маршруту

Краєзнавчі об’єкти

Місце
ночівлі

4

5

6

7

8

Поселення доби бронзи Василівка-І –
Курган № 1 – Курган № 2 – с.
Василівка – храм святих апостолів
Петра і Павла – пам’ятник с.
Василівки,.
Поселення доби бронзи і
черняхівської культури Василівка-ІІ
– кургани №№ 6-8 – кургани №№ 35– курган № 9
Пам’ятник в с. Михайлівка –
курганна група (кургани №№ 10, 11)
– курган № 12 – курган № 13
(цвинтар с. Михайлівки)

Пд околиця
с. Вкасилівка

3,5

Насипна
дорога,
ґрунтові
дороги

9,2

10,8

8,1

4

2,5

Насипна
дорога,
ґрунтові
дороги
Насипна
дорога,
ґрунтові
дороги

Пн околиця с.
Михайлівка
Пн околиця
с. Новоселівка

Днювання
с. Новоселівка
(Елеваторне) – с.
Лимани
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4,5

Насипна
дорога,
ґрунтові
дороги

Поселення античної доби ЛиманиІІ;Шкільний музей Лиманівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанської
районної ради

Пд околиця
с. Лимани

1

6

7

04.07.
2017 р.

03.07.
2017 р.

2

Насипна
дорога,
ґрунтові
дороги,
балки

9,6

2,5

Поселення черняхівської культури
Ґрунтові та
Вікторівка-ІІ; Поселення доби бронзи
асфальтован
Вікторівка-ІІІ;Поселення античної
і дороги,
доби Вікторівка-І,Вікторівський
балки
могильник античної доби

55,3

19 год.

с. Лимани – Велика
Лящева коса
5,8

Велика Лящева
коса – с. Рибаківка

Всього (активна частина):

Поселення античної доби Велика
Лящева коса-І;Поселення античної
доби Велика Лящевакоса-ІІ;
Поселення античної доби Мала
Лящева коса

Велика Лящева
коса

2

ІІІ.2.Технічний опис.
29.06.2017 р. Перший день подорожі.
Маршрут: с. Красне – поселення
доби бронзи Василівка-І – Курган № 1 –
Курган № 2 – с. Василівка – храм
святих апостолів Петра і Павла –
пам’ятник мешканцям с. Василівки, що
загинули в боях ІІ Світової війні –
південна околиця с. Василівка.
Протяжність переходу – 9,2 км.
Чистий ходовий час – 3,5 год.
Погодні умови: сонячно. Вихід на маршрут о 900 год. Зупинка на ночівлю о
1700 год.
Виходимо на маршрут на південно-східній околиці с. Красне на трасі Миколаїв
– Одеса о 900 (фото 1).

Початок маршруту. Околиця с. Красне
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Рухаємося на північний захід вздовж траси і через 550 м за АЗС повертаємо
праворуч на основну вісь маршруту – насипну дорогу Красне – Рибаківка.
Пересуваємося по ній на південь 2,05 км до дорожнього знаку «Василівка» (фото 2).

Біля дорожного знаку «Василівка»

На північній околиці селища розташована корінна балка. На її південному схилі
обстежуємо місце розташування поселення доби бронзи Василівка-І. Рухаємося
вздовж південного схилу балки на захід 150 м, звертаємо на південь і продовжуємо
рух вздовж західної околиці села до першої ґрунтової дороги на захід. Звертаємо на
неї і рухаємося в західному напрямі 800 м, минаючи свиноферму і повертаємо на
південний захід, проходимо ще 450 м, на роздоріжжі повертаємо на південь. Через
650 м руху в південному напрямі потрапляємо на курган № 1. Проводимо
краєзнавчу роботу. Тією ж дорогою рухаємося в зворотному напрямі до першого
повороту польової дороги на захід. Польовою дорогою йдемо на південний захід,
через 2,45 км повертаємо на південь. Через сто метрів ходу потрапляємо на курган
№ 2, вивчаємо його. Від нього рухаємося в тому ж напрямі до першого повороту
дороги на схід, через 3,55 км польовими дорогами виходимо на східну околицю с.
Василівка. Перед нами височіє храм святих апостолів Петра і Павла (фото 3). Від
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центрального входу в храм рухаємося прямо на схід і по центральній вулиці села
виходимо до пам’ятника мешканцям с. Василівки, що загинули в боях ІІ Світової
війні. Цією ж вулицею продовжуємо рух на південь, потрапляємо на околицю села.
Пройшовши ще 700 м у тому ж напрямі звертаємо на схід, до берегу р. Сосік для
організації ночівлі. О 1700 розбиваємо польовий табір.

Храм святих апостолів Петра і Павла

30.06.2017 р. Другий день подорожі.
Маршрут:

південна

околиця

с.

Василівка – поселення доби бронзи і
черняхівської культури Василівка-ІІ –
кургани №№ 6-8 – кургани №№ 3-5–
курган № 9 – північна околиця с.
Михайлівка
Протяжність переходу – 10,8 км.
Чистий ходовий час – 4 год. Вихід на
маршрут о 900 год. Зупинка на ночівлю о 1930 год. Погодні умови: сонячно.
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О 900 обстежуємо поселення
доби

бронзи

культури

і

черняхівської

Василівка-ІІ,

знаходиться

поряд

з

що
місцем

ночівлі. Після чого о 1200 виходимо
на маршрут – на насипну дорогу
Красне – Рибаківка і рухаємося нею
на південь до першої польової
дороги на захід, нею пересуваємося
1,5 км без зміни напрямку. Через 1
км потрапляємо на курганну групу
(кургани

№№

6-8).

Проводимо

дослідження. Рухаємося в тому ж
напрямі ще 70 м, повертаємо на
захід, через 1,15 км повертаємо на

Перехід ґрунтовою дорогою

північ, і, подолавши відстань в 1км,
виходимо на наступну курганну групу (кургани №№ 3-5). Проводимо краєзнавчу
роботу.
Пройшовши

в

тому ж напрямі
ще

50

м,

звертаємо

на

захід і через 1
км виходимо на
ґрунтову
дорогу

з

лісосмугою
(фото
На околиці с. Михайлівка

4).

Рухаємося нею
у

південно-

східному напрямку 2,45 км і виходимо до кургану № 9. Одразу за курганом на схід
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уходить польова дорога. Нею виходимо до північної околиці с. Михайлівка (фото 5),
де о 1930 влаштовуємося на ночівлю.
01.07.2017 р. Третій день подорожі.
Маршрут:
Михайлівка

–

північна

околиця

пам’ятник

с.

«Воїнам-

односельчанам, які загинули під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» в с.
Михайлівка – курганна група (кургани №№
10, 11) – курган № 12 – курган № 13
(цвинтар с. Михайлівки) –– с. Новоселівка
(Елеваторне).
Протяжність переходу – 8,1 км. Чистий ходовий час – 2,5 год. Погодні

Пам’ятник в с. Михайлівка

умови: сонячно. Вихід на маршрут о 1000 год. Зупинка на ночівлю о 1700 год.
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О 1000 виходимо на маршрут. Від місця ночівлі рухаємося центральною
вулицею села на південь, через 150 м на околиці с. Михайлівка звертаємо на схід і
прямуємо вулицею 100 м, після чого звертаємо на південь і рухаємося вулицею, що
йде вздовж лиману 650 м. Справа знаходиться пам’ятник «Воїнам-односельчанам,
які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» (фото 6). За
монументом через 150 м повертаємо на захід, рухаємося на південь ще 200 м, після
чого виходимо на польову дорогу що веде у західному напрямку. По ній долаємо
відстань 1,05 км, звертаємо на південь і через 100 м знову рухаємося в західному
напрямі 700 м. Далі звертаємо на широку ґрунтову дорогу на південний захід і через
650 м працюємо на курганній групі (кургани №№ 10, 11). Продовжуємо рух в тому
ж напрямі і на першому повороті звертаємо на південний схід. Через 1,2 км
повертаємо на схід на польову дорогу. Через 900 м зліва знаходиться курган № 12.
Навпроти нього розміщується цвинтар с. Михайлівка. Деякі з поховань, зокрема
могили ХІХ ст. влаштовані безпосередньо на кургані № 13 (фото 7). Продовжуємо
рух у тому ж напрямі і через 800 км виходимо на південну околицю с. Михайлівка.
Далі рухаємося на південь по дорозі Красне – Рибаківка, через 1,4 км о 1700
зупиняємося на ночівлю на березі лиману на північній околиці с. Новоселівка
(Елеваторне). Місце зручне для днювання (фото 8).

Цвинтар с. Михайлівка
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02.07.2017 р. Днювання. В польових умовах частково опрацьовуємо зібрані
матеріали.
03.07.2017 р. Четвертий день подорожі.
Маршрут: с. Новоселівка (Елеваторне) –
пам’ятник «Героям с. Новоселовки, павшим в боях
за свободу нашей Родины» в с. Новоселівка –
античне поселення Лимани-ІІ – с. Лимани –
Лиманівська

ЗОШ І-ІІІ

ступенів

Березанської

районної ради – південна околиця с. Лимани
Протяжність переходу – 12 км. Чистий
ходовий час – 4,5 год. Погодні умови: сонячно.
Вихід на маршрут о 1000 год. Зупинка на ночівлю о
1800 год.
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Памятник в с. Новоселівка

О 1000 виходимо на дорогу Красне – Рибаківка. Рухаємося по ній на південний
схід західною околицею села та через 650 м виходимо до пам’ятника «Героям с.
Новоселовки, павшим в боях за свободу нашей Родины» (фото 9). Продовжуємо рух
по дорозі у південному напрямі і виходимо з села (фото 10). Через 5 км на північній
околиці с. Лимани звертаємо на схід. Через 1,35 км виходимо до берегової прірви
Березанського лиману і рухаємося вздовж берегової лінії на південь.

Південна околиця с. Новоселівка
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Пройшовши 500 м, опиняємося на місці розташування античного поселення
Лимани-ІІ. Проводимо його обстеження. Тим самим шляхом вертаємося на північну
околицю с. Лимани. Рухаємося східною вулицею на південь, минаючи селищну раду
(фото 11), і через 1,2 км доходимо до школи, де можна відвідати шкільний музей
(під

час

проходження
маршруту

нам

відвідати музей не
вдалося, через те,
що

він

був

зачинений).

Після

того звертаємо на
захід, через 200 м
змінюємо напрямок
руху на південний,
через

200

Біля Лиманівської сільської ради

м

повертаємо на захід. Виходимо з села на дорогу Красне – Рибаківка і рухаємося по
ній на південний-захід. Пройшовши 1,1 км звертаємо в бік лиману де о 1800
розбиваємо табір для ночівлі.
04.07.2017 р. П’ятий день подорожі.
Маршрут:

с.

Лимани

–

античне поселення Велика Лящева
коса-ІІ

–

античне

поселення

Велика Лящева коса-І – античне
поселення Мала Лящева коса –
Велика Лящева коса.
Протяжність переходу – 5,8
км. Чистий ходовий час – 2 год. Погодні умови: сонячно, у другій половині дня
мінлива хмарність. Вихід на маршрут о 1000 год. Зупинка на ночівлю о 1600 год.
Виходимо на маршрут о 1000 на південній околиці с. Лимани (фото 12).
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Рухаємося
польовою
дорогою
вздовж берега
Березанського
лиману

в

південнозахідному
напрямі.
Через 1,2 км
виходимо

до
На околиці с. Лимани

першої балки

і, повернувши на південний схід, прямуємо її північним схилом 750 м до берегу
лиману. Обстежуємо античне поселення Велика Лящева коса-ІІ. Античне поселення
Велика Лящева коса-І знаходиться на протилежному схилі балки, через її значну
глибину та круті схили, ми її обходимо (фото 13). Подолавши 1,6 км опиняємося на
необхідному місці. Далі рухаємося вздовж берегової лінії на південний схід,

балку
(довжина
переходу

–

1,5

і

км)

Велика Лящева косаІ

одну глибоку

Мала Лящева косаІ

обходимо ще

виходимо на
античне
поселення
Мала Лящева
коса.
Проводимо
його

Обходимо балку
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дослідження Спускаємося по схилу на берег лиману та прямуємо на північ до
Великої Лящевої коси, де о 1600 розбиваємо польовий табір для ночівлі.
05.07.2017 р. Шостий день подорожі.
Маршрут: Велика Лящева коса – с.
Вікторівка – поселення черняхівської
культури Вікторівка-ІІ – поселення доби
бронзи
античної

Вікторівка-ІІІ
доби

–

поселення

Вікторівка-І

–

Вікторівський могильник – с. Рибаківка
(автостанція).
Протяжність переходу – 9,6 км.
Чистий ходовий час – 3,5 год. Погодні умови: сонячно. Вихід на маршрут о 900
год. Вихід на кінцеву точку маршруту о 1700 год.

Північна околиця с. Вікторівка

24

На маршрут вийшли о 900. Підіймаємося на плато і рухаємося вздовж берега
лиману польовою дорогою на південний захід, минаючи балку. Через 2,85 км
виходимо на північну околицю с. Вікторівка (фото 14). Заходимо в село і рухаємося
на захід 300 м, на першій вулиці повертаємо на південь і йдемо в напрямку берега
лиману 650 м. На високому плато над лиманом розташоване поселення
черняхівської культури Вікторівка-ІІ. Проводимо роботи на об’єкті. Рухаємося на
північ по південному схилу Вікторівської балки 450 м і виходимо на поселення доби
бронзи Вікторівка-ІІІ, розташоване більшою частиною на площі приватних садиб.
Обстежуємо його відкриту площу. Далі пересуваємося в зворотному напрямку 150 м
і звертаємо на ґрунтову дорогу Красне – Рибаківка, що веде в південно-західному
напрямі від села. По ній проходимо 1,15 км і, звернувши на схід, потрапляємо на
античне поселення Вікторівка-І. Обстежуємо його площу. Вертаємося на ґрунтову
дорогу та продовжуємо рух у вказаному напрямі. Через 650 м високе плато
переходить в штучно терасований схил. Спускаємося вниз. Через 550 м повертаємо
на захід і підіймаємося вгору на високе плато (фото 15). Там розташований
Вікторівкий могильник античної доби. Проводимо краєзнавчу роботу. Спускаємося
на дорогу Красне – Рибаківка і продовжуємо рух в тому ж напрямі. Через 850 м
потрапляємо на північну околицю с. Рибаківка. Виходимо на центральну
асфальтовану вулицю та рухаємося нею 2 км на захід до автостанції. О 1700
виходимо на кінцеву точку маршруту.

Підйом на плато до Вікторівського могильника
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IV. ОСНОВНА ЧАСТИНА
IV.1. Опис пошуково-дослідницької, краєзнавчої роботи
Підготовчий період:
- укладення угоди між МОЦТКЕ УМ та ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА НАН
України,

що

курирує

проведення

археологічних

досліджень

на

території

Миколаївської області, отримання завдання (додаток 6);
- ознайомлення з методикою проведення археологічних розвідок, з чинним
законодавством України в сфері охорони пам’яток археології;
- отримання Відкритого листа Інституту археології НАН України та Дозволу
Міністерства культури України для проведення польових археологічних досліджень
(додаток 6);
- ознайомлення з історією археологічного дослідження району експедиції;
- збір інформації про відкриті пам’ятки археології в межах району експедиції,
нанесення їх на мапу;
- вивчення старих карт (військово-топографічна карта В.В. Шуберта, карта
Генштабу СРСР тощо) на предмет позначення на них курганів, перенесення
виявлених точок на робочу карту;
- виявлення нерівностей земної поверхні за допомогою ресурсу google.maps;
- підбір та підготовка спорядження.
Робота під час експедиції:
- моніторинг стану збереженості пам’яток археології на окресленій маршрутом
експедиції території, їх картографування, збір підйомного матеріалу та окреслення
меж його розповсюдження;
- фіксація краєзнавчих об’єктів (фотографування, картографування).
Робота після завершення експедиції:
- підготовка матеріалів про факти порушення чинного законодавства в сфері
охорони пам’яток археології (додаток 6);
- всебічне вивчення артефактів, передача в Музей історії МОЦТКЕ УМ;
- підготовка звіту про експедицію;
- підготовка статей та виступів на конференціях;
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- організація тимчасової виставки в Музеї історії МОЦТКЕ УМ за матеріалами
експедиції.
Мета даної експедиції – вдосконалення навичок учнівської молоді в
проведенні археологічних розвідок, моніторинг стану збереженості та візуальне
вивчення вже відомих пам’яток археології (визначення меж та культурної
приналежності, фото фіксація, картографування, збір підйомного матеріалу), робота
по виявленню нових пам’яток, складання уніфікованої карти з пам’ятками
археології на окресленій обстеженням території (додаток 1).
IV.2. Вступ
29 червня – 6 липня 2017 р. силами вихованців двох гуртків «Археологічне
краєзнавство» МОЦТКЕ УМ (кер. Д.В. Бондаренко, О.І. Смирнов) було проведено
візуальну археологічну розвідку правим берегом Березанського лиману. Район
обстеження окреслений: зі сходу – узбережжям Березанського лиману, з півночі –
с. Красним та трасою Одеса-Миколаїв, з півдня – с. Рибаківка, із заходу –
ґрунтовими дорогами на схід від с. Тузли.
Нами був обстежений правій берег Березанського лиману від нижньої течії р.
Сосик до Чорноморського узбережжя по маршруту с. Красне – с. Василівка – с.
Михайлівка – с. Новоселівка – с. Лимани – с. Вікторівка – с. Рибаківка. Загальна
протяжність маршруту 55,3 км.
Останні фронтальні обстеження цього району проводилися ще в 90-х рр.
минулого століття, а більшість пам’яток досліджувалася ще давніше. Відтоді
пройшло вже багато часу. До того ж сьогодні з’явилися нові методи виявлення
пам’яток археології, зокрема супутникові знімки, що дозволяють виявляти аномалії
ґрунтів та рельєфу на земній поверхні. Тому актуальним стало проведення нового
обстеження, згідно із завданням, отриманим від ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА
НАН України.
Нашими задачами під час даної експедиції було обстеження вже відомих і
пошук нових пам’яток археології на означеній території, окреслення їх меж, збір
підйомного матеріалу з поверхні землі, моніторинг сучасного стану збереження, а
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також картографування. Відповідно до цього, будь-які земляні роботи в наші задачі
не входили. Вони можуть стати перспективою на наступні роки.
Напередодні експедиції нами була вивчена вся доступна спеціалізована
література, що стосувалася досліджень пам’яток археології, які потрапляли в зону
нашого обстеження. Окрім того, за допомогою ресурсу google.maps територія
обстеження була вивчена з космосу, що сприяло виявленню аномалій рельєфу, які
нагадували давні кургани. Вся інформація отримана нами з наукових джерел та
космічної зйомки була перенесена на картографічну основу.
Під час проведення розвідки учасники експедиції вистроювалися ланцюгом та
здійснювали візуальний огляд площі пам’яток археології, збір підйомного матеріалу
із нанесенням знахідок на план, виявлення аномалій та пошкоджень земної
поверхні. Всі пам’ятки археології підлягали фотофіксації. Фіксувалася і зона
розповсюдження підйомного матеріалу.
По закінченню експедиції весь зібраний матеріал був очищений від бруду. За
допомогою каталогів груп археологічних знахідок були визначені походження, тип
та датування окремих знахідок. Для профільних фрагментів посудин, згідно
методики археологічних досліджень, проводилася графічна замальовка профілів
(додатки 2, 3).
IV.3. Огляд джерельної бази
Перша комплексна праця про старожитності нашого краю з короткою
характеристикою відомих науці давніх поселень та могильників, скарбів та окремих
знахідок стала об’ємна стаття, видана відомим археологом та етнографом
Володимиром Миколайовичем Ястребовим (1855-1899 рр.) в ХVII томі Записок
імператорського Одеського товариства історії та старожитностей за 1894 р. під
назвою «Опыт топографического обозрения древностей Херсонской губернии».
Цінність цієї роботи обумовлена тим, що багато описаних В.М. Ястребовим
пам’яток на сьогодні вже не збереглися.
Наступною фундаментальною роботою, яка стала підсумком багаторічної
кропіткої праці по збиранню відомостей про археологічні пам’ятки всіх епох, стала
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монографія Ірини Василівни Фабріциус (1882-1966 рр.) «Археологическая карта
Украинской ССР», що побачила світ у 1951 р.
Фронтальні

дослідження

сільськогосподарського

оточення

Ольвійської

держави в 1970-1980-х рр. призвели до відкриття десятків раніше не відомих
пам’яток. Короткі відомості про всі античні поселення Нижнього Побужжя в 1990 р.
були розміщені в колективній монографії «Античные поселения Нижнего Побужья
(археологическая карта)» під авторством провідних вітчизняних археологів Сергія
Дмитровича Крижицького (1932 р.н.), Сергія Борисовича Буйських (1949 р.н.) та
Віталія Михайловича Отрешко (1949-1999 рр.)
Історія дослідження пам’яток археології Миколаївської області висвітлена в
монографії Віктора Борисовича Гребеннікова (1958 р.н.) «История изучения
памятников археологи Николаевской области (конец ХVIII – XX вв.)», що вийшла в
м. Миколаєві в 2005 р.
Трохи пізніше – в 2010 р. Віктор Борисович у співавторстві з ще одним
миколаївським археологом Кирилом Володимировичем Горбенко (1968 р.н.) видали
книгу, присвячену вже пам’яткам доби бронзи на Миколаївщині – «Поселения,
грунтовые могильники и клады эпохи бронзы на территории Николаевской области
(археологическая карта)».
Окрім того, окремі відомості про археологічні об’єкти в зоні обстеження нашої
експедиції вміщені в публікації та монографії інших вітчизняних та закордонних
дослідників, імена яких перераховані у відомостях про район експедиції. Тому, на
цьому зупинятися не будемо.
В додатку № 4 міститься вся документація, щодо підготовки, ходу та підсумків
експедиції.
IV.4. Могильники
Найбільш чисельний вид археологічних пам’яток в нашому регіоні – це
кургани. Кожен з них – це давній могильник, як правило, колективний. Є насипи, що
містять в собі одне поховання, а в деяких курганах число похованих досягає
декількох десятків. Як показує досвід археологічних досліджень, найбільш ранні
курганні поховання відносяться ще до доби енеоліту (ІV тис. до н.е.), а найбільш
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пізні зазвичай датуються ХІІІ – ХІV ст. Хоча, заради справедливості, варто
зазначити, що й деякі сучасні кладовища влаштовані на насипах курганів, тим самим
утворюючи впускні поховання вже новітньої доби. Кургани слугували останнім
пристанищем для багатьох давніх народів, що населяли Північне Причорномор’я.
Розташовані кургани, як правило, на самих високих ділянках плато. Це
робилося з тією метою, щоб їх було добре видно здалека. Вони відрізняються за
розмірами, конструкцією та кількості поховань. Коли в племені вмирала людина, її
ховали в степу на високому місці, а над могилою насипали земляний пагорб. Інколи
цей пагорб додатково укріплювали кам’яним кромлехом (кільцем по периметру
кургану), а в деяких випадках вкривали кам’яним «панцирем» весь насип. Через
деякий час, можливо, достатньо великий, в цій місцевості кочувало вже інше плем’я,
в якому теж хтось вмирав. Нового небіжчика часто ховали у вже готовий курган.
Інколи, пагорб додатково підсипали землею, тим самим, роблячи його вище. Так
курган поступово зростав, збільшувалася й кількість похованих у ньому. Такі
впускні поховання могли здійснюватися протягом тисячоліть. Розміри кургану
могли також залежати від знатності небіжчика. Чим більш родовита та поважна
людина в ньому похована, тим вище формувався насип. Зустрічаються дуже високі
кургани, в яких міститься всього лише одне поховання. Є кургани, що стоять в степу
поодиноко, а є розташовані групами.
Більшість поховань в курганах належить представникам кочових народів. Деякі
вчені вважають ланцюжки курганів, що йдуть вздовж плато, відмітками меж
пасовищ окремих родів чи племен. Можливо, деякі язичницькі народи вважали
померлих пращурів охоронцями кордонів родових земель. Інколи, на вершині
кургану встановлювалася антропоморфна стела – своєрідний аналог сучасним
надгробкам.
В наш час, визначити форму кургану часто доволі складно. Час сильно змінює
його обриси. Деякі науковці вбачають у формі кургану юрту, що символізує останнє
і вже постійне житло для кочовика. Деякі вважають їх прообразом єгипетських
пірамід, адже багато курганів споруджувалося приблизно в один час з ними.

30

Сьогодні

більшість

насипів

настільки

сильно

розорані

незаконними

сільськогосподарськими роботами, що встановити їх колишню висоту вже
неможливо. Деякі з них вже ледь виділяються на фоні навколишньої рівнини.
В ході нашої експедиції ми дослідили 13 курганів, розташованих на захід від
селищ Василівка та Михайлівка. На цих об’єктах проводилися наступні види робіт:
картографування, зняття координат, вимірювання діаметру та висоти, опис
пошкоджень, збір підйомного матеріалу. Висота курганів вимірювалася за
допомогою рівня та геодезичної лінійки.
В якості картографічної основи планово-висотного відображення рельєфу
виступили

дані

карти

Генерального штабу СРСР 1982
р. та знімки з космосу з ресурсу
Для

maps.google.com.ua.
ідентифікації

сильно

зруйнованих курганних насипів
використовувалися
трьохверстові
топографічні
Шуберта

військовокарти

1860-1890

В.В.
рр.

В

польових умовах використовувався GPS-навігатор Garmin Etrex.
З огляду на це приводимо наступний
опис обстежених об’єктів:
Курган № 1 (фото 16). Розташований в
1,87 км від дороги Красне – Рибаківка та 1,34
км від траси Миколаїв – Одеса (координати –
46.794787, 31.397063). Діаметр – 40 м, висота
– 0,65 м. Розорюється. Засіяний пшеницею.
Курган № 2 (фото 17). Розташований в
3,36 км від дороги Красне – Рибаківка та 1,02
км від траси Миколаїв – Одеса (координати –
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46.789554, 31.378914). Діаметр – 30 м, висота – 0,35 м. Розорюється. Засіяний
пшеницею.
Курган № 3 (фото 18). Розташований в 2,49 км від дороги Красне – Рибаківка та
2,44 км від траси Миколаїв – Одеса (координати – 46.783351, 31.392988). Діаметр –
50 м, висота – 0,50 м. Розорюється. Засіяний пшеницею.
Курган № 4(фото 18). Розташований в 2,41 км від дороги Красне – Рибаківка та
2,46 км від траси Миколаїв – Одеса (координати – 46.783220, 31.393760). Діаметр –
30 м, висота – 0,20 м.
Розорюється.

Засіяний

пшеницею.
Курган № 5 (фото
18). Розташований в 2,35
км від дороги Красне –
Рибаківка та 2,46 км від
траси Миколаїв – Одеса
(координати – 46.782999,
31.392346). Діаметр – 40
м,

висота

–

Розорюється.

0,15

м.

Засіяний

пшеницею.
Курган № 6 (фото 19).
Розташований в 1,73 км
від дороги Красне –
Рибаківка та 3,81 км від
траси Миколаїв – Одеса
(координати
46.779042,

–
31.404169).

Діаметр – 60 м, висота –
0,40

м.

Розорюється.

Засіяний пшеницею.
Курган № 7 (фото 19).
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Розташований в 1,80 км від дороги Красне – Рибаківка та 3,92 км від траси Миколаїв
– Одеса (координати – 46.778703, 31.403940). Діаметр – 30 м, висота – 0,15 м.
Розорюється.

Засіяний

пшеницею.
Курган № 8 (фото 19).
Розташований в 1,65 км
від

дороги

Красне

–

Рибаківка та 4,15 км від
траси Миколаїв – Одеса
(координати – 46.778832,
31.404970). Діаметр – 35
м,

висота

–

Розорюється.

0,15

м.

Засіяний

пшеницею.
Курган № 9 (фото
20). Розташований в 2,37
км від північно-західної
околиці с. Михайлівка та
4,75

км

Миколаїв

від

траси

–

Одеса

(координати – 46.764592,
31.397299). Діаметр – 65
м,

висота

Розорюється.

–

1,30

м.

Засіяний

пшеницею.
Курган № 10 (фото
21). Розташований в 1,81 км від західної околиці с. Михайлівка та 5,97 км від траси
Миколаїв – Одеса (координати – 46.760285, 31.404241). Діаметр – 40 м, висота – 0,25
м. Розорюється. На поверхні знайдено дрібний бут вапняку, та кістки людей, що
вірогідно відносяться до зруйнованого поховання.
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Курган № 11 (фото 22). Розташований в 1,74 км від західної околиці с.
Михайлівка та 6,5 км від траси Миколаїв – Одеса (координати – 46.759762,
31.405309). Діаметр – 40 м, висота – 0,15 м.
Розорюється.

На

поверхні

фіксуються

дрібний бут вапняку та людські кістки.
Вірогідно, плантажним плугом зруйновано
впускне поховання. Окрім того, на поверхні
знайдено 5 уламків стінок червоно глиняних
тарних амфор та стінка ліпної посудини
закритого типу із зовнішнім ангобом.
Тарні

амфори

використовувалися

давніми греками для транспортування вина
та оливкової олії з різних античних центрів
Середземномор’я

та

Південного

Причорномор’я. Великі партії цієї продукції
уходили в Скіфію в обмін на худобу, рабів та сировину для металургії. Ліпна
кераміка використовувалася для приготування їжі в побуті як греків так і скіфів. Але
еллінське населення в цей час, на відміну від скіфів, не ховало своїх небіжчиків в
курганах, використовуючи ґрунтові могильники. Тож артефакти, зібрані на поверхні
кургану № 11, можуть свідчити про наявність в ньому скіфського поховання V-IІІ
ст. до н.е., нажаль, вже повністю або
частково зруйнованого.
Курган

№

12

(фото

23)

Розташований в 785 м від південнозахідної околиці с. Михайлівка з
північного

боку

польової

дороги

(координати – 46.753274, 31.420620).
Діаметр – 70 м, висота – 0,90 м.
Розорюється. Засіяний пшеницею.
Курган № 13 (фото 24) Розташований в 775 м від південно-західної околиці с.
Михайлівка з північного боку польової дороги (координати – 46.752176, 31.421078).
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Діаметр – 45 м, висота – 2,35 м. Курган входить до території сучасного кладовища с.
Михайлівка. На поверхні насипу розташовані чисельні могили. Окрім іншого,
нашою групою були зафіксовані 8 надмогильних кам’яних хрестів, що, вірогідно,
відносяться до другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (фото 25)

Надмогильні хрести цвинтаря, розташовані на кургані
кургані
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Окрім курганних, існували і ґрунтові могильники. Ґрунтові могильники різних
часів та народів відрізняються за обрядом поховань (форма та глибина ям,
положення небіжчика, поховальний інвентар тощо). Належали вони переважно
осілим племенам та народам.
Вікторівський могильник. Справді жахливу картину ми побачили на
могильнику
античного часу,
що

вірогідно

належав
Вікторівському
поселенню. Він
розташований
на

високому

плато в 750 м на
північ

від

с.

Рибаківка, в 300
м на південний
захід

від

поселення
Вікторівка-І та
в 50 м на захід
від

берегу

лиману.
Все
плато,

на

якому
знаходився
некрополь,
знищено

36

грабіжницькими траншеями. Методика робіт «чорних археологів» наступна. Вони
викопують траншею шириною 0,30-0,50 м та довжиною до 5 м, доходять до
материкової глини і шукають плями стародавніх поховань. Далі на відстані близько
0,30-0,80 м прокопується аналогічна траншея (фото 26, 27). Деякі траншеї вириті за
допомогою техніки. Таким чином жодна поховальна яма не проходить повз увагу
грабіжника. Всього на території пам’ятки ми нарахували більше ста таких траншей,
що, часом, перерізають одна одну. Багато серед них і зовсім свіжих.
На площі могильнику і у грабіжницьких відвалах нами було зафіксовано
чисельний археологічний матеріал. Переважно це кістки людей, просто викинуті з
пограбованих могил (фото 28). Кістки окремих скелетів ми зібрали та перепоховали
в тих могилах, звідки вони були вилучені.

Що стосується речових знахідок, то абсолютну їх більшість складають уламки
червоноглиняних тарних амфор – 49 екземплярів. Окрім стінок, були знайдені
ручки, вінця та ніжки цих посудин. Профільні частини (вінця та денця) є найбільш
інформативними частинами посуду, адже за ними можливо визначити місце
виробництво та датування окремого зразка. Так, зібрані фрагменти були виготовлені
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на острові Хіос, що розташований в Східному Середземномор’ї. За класифікацією,
розробленою саратовським дослідником Сергієм Юрійовичем Монаховим, всі вони
відносяться до варіанту Хіос ІІІ-В/С і датуються першою половиною – початком
четвертої чверті V ст. до н.е. (додаток 2) Також цікава знахідка фрагменту кіліку –
дворучної чаші для пиття вина. З обох боків посудина оздоблена смугами червоної
лакоподібної фарби різних відтінків. Каталог-довідник, складений київською
дослідницею Аллою Валеріївною Буйських допоміг інтерпретувати і цю знахідку.
Такі посудини виготовлялися в Північній Іонії (так елліни називали Північнозахідну частину сучасної території Туреччини) в другій половині VІ – на початку V
ст. до н.е. Зібраний матеріал, дозволяє датувати комплекси могильнику добою
пізньої архаїки. Найближче синхронне за часом поселення – Вікторівка-І, і,
вірогідно, саме до нього відносився обстежений некрополь.
IV.5. Поселення
Поселення – це стаціонарні селища, що з’явилися ще в добу пізнього неоліту,
коли племена, що тут мешкали, перейшли до осілого способу життя, займаючись
землеробством та осілим скотарством. За доби палеометалів житла на поселеннях
будували у вигляді землянок, напівземлянок та наземних споруд з каменю, глини,
дерева та очерету. Прийоми їх зведення не відрізнялися великим різноманіттям. На
площі давніх поселень будували також господарські споруди, загони для худоби,
викопували ями для зерна та інших припасів.
Нашою

групо.

Обстежувалися

площі

поселень,

окреслювалася

зона

розповсюдження підйомного матеріалу, фіксувалися пошкодження культурного
шару та його потужність на оголених ділянках, уточнювалася культурнохронологічна приналежність, проводилося картографування обстежених пам’яток.
Приводимо опис оглянутих поселень по ходу маршруту з півночі на південь.
Василівка-І. Пам’ятка розташована на північно-західній околиці с. Василівка
на північному схилі корінної балки. Поселення було відкрито місцевим краєзнавцем
Л.В. Кондрацьким в 1950-х рр. В 1957 р. обстежувалося Західно-Скіфською
експедицією Інститут історії матеріальної культури АН СРСР. Цими дослідженнями
був зафіксований культурний шар доби бронзи потужністю до 0,5 м. Площу
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поселення дослідники визначили у 2 га. Під час розкопок були знайдені фрагменти
ліпної кераміки та кістки тварин. Матеріали, з поселення на сьогодні зберігаються у
фондах Інституту археології Російської Академії наук.

Вірогідні межі поселення

В ході наших розвідок була обстежена територія окреслена, як поселення (фото
29). На поверхні дійсно було розкидано багато вапнякового каміння. Однак,
антропогенне його походження викликає певний сумнів, так як в тут простежуються
виходи цієї породи. Окрім поверхні землі, нами були оглянуті стратиграфічні зрізи
на схилі балки. Ні культурного шару, ні жодної знахідки давнього походження нами
зафіксовано не було. Для більш детальних висновків необхідно проводити
шурфування.
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Василівка-ІІ. В 1 км на південь від того ж с. Василівка на першій надзаплавній
терасі правого берегу р. Сосик розташовується вже інша пам’ятка – Василівка-ІІ
(фото

30).

Поселення
відкрите в 1995
р.

експедицією

Миколаївського
краєзнавчого
музею.

Площа

поселення – 10
га,

потужність

культурного
шару – до 0,8 м.
Поселення
двошарове:
верхній шар належить черняхівській археологічній культурі (ІІ – IV ст.. до н.е.),
нижній – сабатинівській (XVI –XIII ст. до н.е.). Матеріали з поселення зберігаються
у фондах Миколаївського краєзнавчого музею.
З

площі

поселення
нами
зібраний

був
не

чисельний
підйомний
матеріал,
представлений
уламками
кераміки доби
бронзи

та

черняхівської
культури,

а
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також уламки дрібного та середнього буту вапняку та черепашнику. Кераміка доби
бронзи представлена дуже дрібними фрагментами ліпних посудин, черняхівської
культури – лише двома дуже невиразними фрагментами сіролощеного столового
посуду. При огляді стратиграфічного зрізу тераси помітний культурний шар
потужністю до 0,25 м (фото 31). Поселення руйнується береговою абразією.
Лимани-ІІ.

Наступним

пунктом

стало

місце розташування

поселення

античного часу Лимани-ІІ. Згідно опису, воно було зафіксовано на східній околиці
сучасного с. Лимани на березі Березанського лиману, на мису між північним схилом
широкої давньої балки та берегом. За інформацією на 1990 р., пам’ятка була сильно
зруйнована зсувами берегу. На той час за підрахунками археологів збереглася її
частина площею 2000 м2, потужність культурного шару складала 0,4-0,6 м.
Поселення було відкрито Периферійним загоном Ольвійської експедиції Інституту
археології АН УРСР в 1973 р. Тоді археологи провели шурфовочні роботи, вдалося
знайти археологічний матеріал, представлений уламками кераміки VI – Vст. до н.е.,
черепашками мідій та кістками тварин.

Нами в зазначеному місці підйомний матеріал виявлено не було. До того ж і
культурний шар в зрізах балок та берегової прірви помітно не було. Декілька
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уламків античних червоноглиняних тарних амфор вдалося знайти безпосередньо на
березі в піску. Тож, вірогідно, на сьогодні поселення вже повністю знищено
береговою абразією.
Велика Лящева коса-ІІ. Згідно літературних джерел, антична пам’ятка Велика
Лящева коса-ІІ знаходиться в 1,5 км на південь від с. Лимани на березі лиману, біля
північної частини Великої Лящевої коси на схилі давньої балки. Зафіксоване в 1973
р. Периферійним загоном Ольвійської експедиції Інституту археології АН УРСР.
Тоді на площі 30 х 20 м були зібрані подрібнені уламки кераміки другої половини
VI – початкуV ст. до н.е. Вірогідно, тут знаходилася невелика стоянка пастухів.
Нам жодних культурних залишків на площі зазначеної ділянки знайти не
вдалося.

Межі поселення

Велика Лящева коса-І. Ще одне античне поселення Велика Лящева коса-І
розташоване на березі Березанського лиману в 2 км на південь від с. Лимани на
схилі давньої балки біля південної частини Великої Лящевої коси, південніше від
місця розташування стоянки пастухів Велика Лящева коса-ІІ (фото 33). Частково
зруйновано береговою абразією та сільськогосподарськими роботами. Збережена на
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1973 р. площа – 6500 м2. Потужність культурного шару – 0,20 м. Поселення було
зафіксовано в 1949 р. Березанським загоном Буго-Дніпровської експедиції. В 1973 р.
переферійний загін Ольвійської експедиції Інституту археології АН УРСР проводив
тут шурфування, під час якого будівельні залишки відкрити не вдалося. Однак в
шурфах був знайдений матеріал, представлений не чисельними уламками архаїчних
амфор та ліпних банок, а також фрагменти сіроглиняних і чорнолакових посудин.
Всі знахідки сумарно датуються другою половиною VI – початком V ст. до н.е.

Грабіжницький шурф
Зараз

поселення

продовжує

руйнуватися

зсувами

берегової

лінії

та

зростаючими балками. Його площа скоротилася приблизно до 4 000 м 2. До того ж
додалася і грабіжницька діяльність (фото 34). На площі поселення зафіксовано 3
грабіжницькі шурфи, щоправда доволі старі – минуло- або позаминулорічні.
Фіксуються чисельні ямки від роботи з металлодетектором. Підйомний матеріал
представлений переважно уламками червоноглиняних тарних амфор та ліпної
кераміки античної доби. Вдалося знайти і доволі цікаві екземпляри. Перш за все до
них відноситься фрагмент вінця доволі рідкісної амфори невизначеного центру
виробництва. С.Ю. Монахов відносить її до типу «Коло Фасоса з роздутим горлом»
і датує першою чвертю – кінцем V ст. до н.е. Ще одна цікава знахідка – ніжка
чорнолакового кіліку, виготовленого в Аттиці наприкінці VІ – у першій половині V
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ст. до н.е. (додаток 2) В зрізі берегової прірви прослідковується культурний шар
потужністю до 0,30 м.
Мала Лящева коса. Поселення Мала Лящева коса знаходиться в 2 км на північ
– північний-схід від сучасного с. Вікторівка на прірвистому корінному березі
Березанського лиману висотою до 5 м. Значна частина території зруйнована,
культурний шар змивається водами, що стікають з більш високої частини плато.
Поселення зареєстровано Березанським загоном Буго-Дніпровської експедиції
Інституту археології АН УРСР в 1949 р. Тоді на його площі були закладені три
невеликі розкопи. В 1973 р. пам’ятка обстежувалася Периферійним загоном
Ольвійської експедиції Інституту археології АН УРСР, додатково проводилося
шурфування. Поселення двошарове: шар другої половини VI – початку V ст. до н.е.
потужністю до 0,4 м простежувався по всій території пам’ятки. Будівельні залишки
першого періоду існування поселення представлені декількома господарськими
ямами. Серед речових знахідок переважали фрагменти амфор архаїчних типів,
сіроглиняних, ліпних та іонійських посудин. Інколи зустрічається і матеріал IV– III
ст. до н.е. Однак, будівельних залишків цього часу не знайдено, що може свідчити,
що в елліністичний час це поселення відігравало роль сезонної стоянки.
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Сьогодні
поселення руйнується
зсувами берега (фото
35) і грабіжницькими
розкопками (фото 36).
На

площі

пам’ятки

зафіксовано
розкопів

5
«чорних

археологів»
чисельні

Грабіжницький шурф

ямки

та
від

роботи

з

металлодетектором.
Приблизна зона розповсюдження підйомного матеріалу на сьогодні складає 150 х 50
м. В береговій прірві фіксується стратиграфічний зріз з культурним шаром
потужністю до 0,40 м. Підйомний матеріал представлений 22 уламками стінок
червоноглиняних тарних амфор.
Вікторівка-ІІ. Поселення черняхівської культури Вікторівка-ІІ розташовано на
східній околиці с. Вікторівка на високому прибережному плато, на північному схилі
Вікторівської балки (фото 37). Зафіксоване і досліджувалося Березанським загоном
Буго-Дніпровської експедиції в 1949-1950 рр. Тоді були розкриті залишки наземних
кам’яно-сирцевих
будівель,

декілька

напівземлянкових
жител,
споруди,

господарські
та

дуже

цікава ритуальна яма
з похованням черепу
людини.
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Нашим
обстеженням

було

виявлено, що поселення
руйнується

зсувами

берегу. По його західній
частині
ґрунтова

проходить
дорога,

перетинає

що

кладки

стародавніх

будівель

(фото 38). Підйомний
матеріал

з

поселення

представлений
невиразними уламками сіроглиняної та ліпної кераміки черняхівської доби. Площа
поселення, що збереглася до сьогодні складає близько 100 х 30 м, в узбережній
прірві прослідковується культурний шар потужністю до 0,55 м.
Вікторівка-ІІІ. Поселення доби бронзи Вікторівка-ІІІ розташовано на території
с. Вікторівка з обох боків балки, що виходить до правого берега Березанського
лиману. Відкрито експедицією Одеського археологічного музею під керівництвом
М.С. Сініцина в 1949 р. В цьому ж році експедицією Одеського державного
університету

під

керівництвом

М.Ф.

Болтенко

були

проведені

розкопки.

Площа поселення тоді

Межі поселення

складала близько 0,5
га, а культурний шар
досягав потужності в
0,5 м. М.Ф. Болтенко
розкрив

ділянку

площею 302 м2. В ході
робот була знайдена
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кам’яна кладка довжиною 4 м та шириною 0,5-0,6 м, до якої примикав глиняний
майданчик. Знахідки з розкопу представлені уламками зернотерок, розтиральних
каменів, бронзовою голкою, глиняною фігуркою бика, ліпним посудом, заготовкою
під кістяну бляху тощо. Датується поселення періодом сабатинівської археологічної
культури. Матеріали зберігаються у фондах Одеського археологічного музею та
Одеського державного університету.
Нами була досліджена площа поселення. Підйомний матеріал представлений
невиразними уламками ліпної кераміки. Площа, зайнята поселенням, вряд чи
змінилася з середини ХХ ст., однак майже вся вона сьогодні зайнята приватними
садибами с. Вікторівка. Площу поселення перетинають дві ґрунтові дороги.
Вікторівка-І. Наступним пунктом стала Вікторівка-І, розташована на високому
(до 25 м) корінному прірвистому березі лиману, в 1,5 м на північ від його гирла, біля
південної околиці с. Вікторівка (фото 40). Значна частина його території зруйнована
обвалами та зсувами льоссу. Максимальна потужність культурного шару 1 м.
Відкрито поселення в 1915 р., досліджувалося в 1949 р. Березанським загоном БугоДніпровської експедиції. В південній частині поселення на двох ділянках
проводилися розкопки: С.І. Капошиною – на ділянці «А» та М.Ф. Болтенко – на
ділянці «Б». З 2012 р. регулярні розкопки на поселенні проводяться Вікторівським
загоном Миколаївської археологічної експедиції ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА
НАН

України

(розкопи

«В»,

«Г», «Д»).
Культурний
шар середини VI
– першої чвертіV
ст.

до

н.е.

простежувався по
всій

збереженій

частині
поселення.

На

ділянці «А» були
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відкриті залишки прямокутної в плані напівземлянки і невелика господарська яма.
На ділянці «Б» – залишки трьох напівземлянок овальної або круглої в плані форми.
Ще одна напівземлянка була розкрита на ділянці «В». На розкопах «Г» і «Д» зараз
досліджуються комплекси унікального в своєму роді прикордонного святилища
Ольвійського полісу.
Серед кераміки середини VI – першої чверті V ст. переважають уламки різних
типів архаїчних амфор, а також фрагменти східногрецьких, аттичних чорнолакових,
корінфських, сіроглиняних та ліпних посудин. Чисельні рибацькі грузила різних
типів. Вироби з металів представлені бронзовими кришкою від посудини, гарпуном,
вістрями стріл, а також залізним кинджалом або ножем. Також присутні знахідки
бронзових дельфінчиків та монет-стрілок. Культурний шар IV– III ст. до н.е.
потужністю до 0,5-0,8 м простежується в південній частині поселення на ділянці
«Б». Там же були відкриті залишки наземної прямокутної в плані кам’яно-сирцевої
будівлі з трьошаровими кладками та декілька господарських ям глибиною 1,5-2 м та
діаметром 1,25-1,6 м. Серед речового матеріалу переважали уламки гераклейських,
родоських, фасоських та синопських амфор. Значний відсоток також складав
гончарний та ліпний посуд.
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Детально вдаватися до характеристики поселення ми не будемо, адже ми є
постійними учасниками літньої археологічної школи що тут проходить, а по
матеріалам розкопок 2017 р. подана робота на Всеукраїнську експедицію учнівської
молоді «Моя Батьківшина – Україна».
Сьогодні площа поселення складає 6000 м2. Воно активно руйнується
береговою абразією та балками. Величезних масштабів досягла грабіжницька
діяльність, якою знищено майже всю прибережну смугу поселення (ми нарахували
більше 120 грабіжницьких шурфів, що перерізають один одного та чисельні ямки
від роботи з металлодетектором) (фото 41). Підйомний матеріал представлений
уламками керамічного посуду. 189 фрагментів належить червоноглиняним тарним
амфорам. Серед них виділяються амфори Фасосу конічно-біконічного типу (тип
Фасос ІІ за С.Ю. Монаховим – друга половина V – перша половина ІІІ ст. до н.е.) та
Гераклеї (ІV – ІІІ ст. до н.е.) (додаток 3). Знайдені два фрагменти червоноглиняних
та чотири сіролощених столових посудин закритого типу. Кухонна кераміка
представлена посудом, виготовленим без допомоги гончарного кола. Цікаві два
уламки північно-іонійських смугастих кіліків (аналогічний був знайдений на
Вікторівському могильнику). Аттична кераміка представлена фрагментом кіліку та
лекіфу – посудиною для ароматичних олій. Знайдено і рибацьке грузило для сітки з
перехватами з обох боків, виготовлене з морської гальки. Знахідки таких грузил на
поселенні доволі чисельні і прямо вказують на рід занять населення. Датування
кераміки співпадає з означеним вище хронологічними періодами існування
поселення.
IV.6. Висновки
Група вихованців гуртків МОЦТКЕ УМ здійснили пішохідну експедицію, яка
відповідає спортивному походу ІІ ступеню складності. Маршрут пройдено згідно
плану. При проходженні маршруту не потрібно мати спеціальне спорядження для
подолання перешкод, а лише навики проходження трав’яних і кам’янистих схилів.
В ході розвідки був обстежений правій берег Березанського лиману від нижньої
течії р. Сосик до Чорноморського узбережжя по маршруту с. Красне – с. Василівка –
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с. Михайлівка – с. Новоселівка (Елеваторне) – с. Лимани – с. Вікторівка – с.
Рибаківка. Загальна протяжність маршруту – 55,3 км.
Було обстежено 13 курганів, 9 поселень (від доби бронзи до черняхівської
культури) та 1 античний ґрунтовий могильник.
Маршрут експедиції проходить через населені пункти, що дає можливість
робити закупку провізії та поповнення запасів води по ходу. Присутній дефіцит
дров, рекомендується використання газової горілки.
Даний маршрут в більшій його частині можна використовувати для походів ІІ
ступеню складності. Проходити даний маршрут можна так, як зробили це ми, чи в
зворотному напрямі. Бажано проходити маршрут в теплий період року і планувати
ночівлі в польових умовах.
На даний час мобільний зв’язок є стабільним на всьому маршруті. По
центральній вісі маршруту (дорозі Красне – Рибаківка) щодня ходить автобус
сполученням м. Миколаїів – с. Вікторівка. Час виходу з автостанції м. Миколаєва –
0830, з с. Вікторівка 1530. По трасі Миколаїв – Одеса приблизно раз у годину
проходить автобус відповідного сполучення. З таким же проміжком часу виходять
автобуси до м. Миколаїва з автостанції с. Рибаківка. У всіх населених пунктах,
окрім с. Новоселівка, є ФАП і поштові відділення. Вони працюють з 9 00 до 1700
години.
Під час подорожі туристи мають можливість ознайомитись з історичним
минулим та сьогоденням краю, оглянути пам’ятки історії та археології.
Краєзнавча робота на маршруті була вдало поєднана із спортивною частиною.
Під час експедиції проведено практичні роботи на пам’ятках археології.
На

пам’ятках

проводилися
археологічного

археології,

вимірювальні
матеріалу

що

були

роботи,
з

метою

основним

об’єктом

картографування,
визначення

збір

дослідження,
підйомного

культурно-хронологічної

приналежності того чи іншого об’єкту, виміри культурного шару в місцях його
оголення, моніторинг сучасного стану збереження об’єктів.
В ході розвідок було з’ясовано, що всі оглянуті кургани підлягають активній
руйнації через фермерську діяльність. Всі вони (за виключенням одного) розорані і
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засіяні сільськогосподарськими культурами. На кургані № 11 зафіксовано скіфське
зруйноване поховання.
Також нами були оглянуті місця розташування поселень доби бронзи
Василівка-І, Василівка-ІІ та Вікторівка-ІІІ; античних поселень Лимани-ІІ, Велика
Лящева коса-І, Велика Лящевакоса-ІІ, Мала Лящева коса, Вікторівка-І; поселення
черняхівської культури Вікторівка-ІІ.
Поселення Василівка-І і Велика Лящева коса-ІІ нам виявити не вдалося.
Античне

поселення

Лимани-ІІ

повністю

зруйновано

береговою

абразією,

культурний шар не простежуються, про залишки життєдіяльності свідчать лише
уламки кераміки на березі. Всі інші поселення постійно руйнуються зсувами берега.
Античні поселення Велика Лящева коса-І, Мала Лящева коса та Вікторівка-І
підлягають активній руйнації через грабіжницькі розкопки.
За всіма виявленими фактами порушення Закону України «Про охорону
культурної спадщини» складені акти.
По закінченню експедиції весь зібраний матеріал був очищений від бруду. За
допомогою каталогів груп археологічних знахідок були визначені походження, тип
та датування окремих знахідок, проведена їх фото- та графічна фіксація.
За підсумками експедиції до ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА НАНУ
направлено лист із зазначенням фактів порушення чинного законодавства в сфері
охорони пам’яток археології, на основі якого було складено акт на ім’я начальника
управляння культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної
адміністрації.
Зібрані в ході розвідок матеріали поповнили експозицію музею історії
МОЦТКЕ УМ. За матеріалами експедиції підготовлена доповідь на Всеукраїнську
конференцію: (Снігір Д. Візуальні археологічні розвідки по правому березі
Березанського лиману в 2017 р. // Мій рідний край, моя земля очима сучасників:
матеріали VIII Всеукраїнської краєзнавчої конференція учнівської молоді. – Ч. 2. –
Миколаїв – 2017. – С. 39-42.). Також ця тема висвітлена в телевізійній програмі «Це
вас хвилює» на тему «Літня археологічна школа МОЦТКЕ УМ» на Миколаївському
обласному телебаченні 31 жовтня 2017 р. Окрім того, з підсумками експедиції
можна ознайомитися в інтернет публікаціях «Проведено розвідувальну археологічну
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експедицію

(http://nikturcentr.mksat.net/index.php/ua/2013-02-17-19-58-11/masovi-

zakhody/661), а також в газетах «Рідна стежина» (№ 6 за 2017 р.) (додаток 4)
«Вечірній Миколаїв» за 26 липня 2017 р. (додаток 5).
V. Перелік джерел і літератури
1.

Авдусин Д.А. Основы археологи. – Москва: Высшая школа, 1989. – 335
с.

2.

Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова
И.Н. Культуры эпохи Бронзы на территории Украины. – К.: Наукова
думка, 1986. – 168 с.

3.

Болтенко М.Ф. Дневник начальника одесской группы ОчаковскоБерезанского отряда Ольвийской археологической экспедиции АН
УССР доцента М.Ф. Болтенко по археологическим раскопкам и разведке
в августе-сентябре 1949 г. на западном берегу Березанского лимана. //
Науковий архівОдеського археологічного музею. № 69901.

4.

Бондаренко Д.В., Смирнов А.И. Викторовка-І – новое приграничное
святилище Ольвийского полиса. // Лістападаўскія сустрэчы – № ХII. –
Минск, 2017. – С. 134-146.

5.

Буйских А.В. Архаическая расписная керамика из Ольвии. – Киев:
Стародавній світ, 2013. – 621 с.

6.

Буйских С.Б. Некоторые итоги изучения Ольвийской хоры. // Проблемы
исследования Ольвии: Тезисы докладов и сообщений семинара. –
Парутино, 1985. – С. 8-10.

7.

Буйских С.Б., Буйских А.В. К хронологи архаических поселений хоры
Ольвии Понтийской. // Боспорские исследования. – Вып. 24. –
Симферополь-Керчь, 2010. – С. 3-64.

8.

Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України. – К.: Вища школа, 1994.
– 318 с.

9.

Гребенников

В.Б.

История

изучения

памятников

археологии

Николаевской области (конец ХVIII – XX вв.). – Николаев, 2005. – 105 с.

52

10.

Гребенников В.Б., Горбенко К.В. Поселения, грунтовые могильники и
клады

эпохи

(археологическая

бронзы

на

карта).

территории
–

Николаев:

Николаевской
ННУ

имени

области
В.А.

Сухомлинского,2010. – 168 с.
11.

Закон України № 1805-ІІІ «Про охорону культурної спадщини» від
08.06.2000 р.

12.

Зуц В.Л. Територія Ольвійської держави догетського часу. // Археологія.
– Т. 22. – К., 1969. – С. 80-88.

13.

Капошина С.И. Полевой дневник. Буго-Днепровская экспедиция 1949 г.
Древнее городище у села Викторовка Тилигуло-Березанского района
Николаевской области. //Науковий архів ІА НАН України. № 1949/21.

14.

Капошина С.И. Из истории греческой колонизации НижнегоПобужья. //
Материалы и исследования по археологии СССР. Ольвия и Нижнее
Побужье в античную эпоху. – № 50. – Москва-Ленинград: Издательство
АН СССР, 1956. – С. 211-254.

15.

Крапівіна В.В. Сіроглиняна кераміка Ольвії VI – V ст. до н.е. //
Археологія. – № 1. – К., 2007. – С. 98-106.

16.

Крыжицкий С.Д., Козуб Ю.И., Русяева А.С. и др. Культура населения
Ольвии и ее округи в архаическое время. – К.: Наукова думка, 1987. –
200 с.

17.

Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская
округа Ольвии. – К.: Наукова думка, 1989. – 239 с.

18.

Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Отрешко В.М. Античные поселения
Нижнего Побужья (археологическая карта). – К.: Наукова думка, 1990. –
136 с.

19.

Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. – К.:
Наукова думка, 1966. – 240 с.

20.

Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во
второй половине VII – первой половине I в. до н.э. – Ленинград: Наука,
1988. – 143 с.

53

21.

Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. –
Москва: Высшая школа, 2002. – 240 с.

22.

Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор
ведущих центров-экспортёров товаров в керамической таре. Каталогопределитель. – Москва-Саратов, 2003. – 352 с.

23.

Погребова Н.Н., Кондратский Л.В. Археологическая разведка в степях
Тилигуло-Березанского района Нииколаевской области. // Краткие
сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории
материальной культуры АН СССР. – Вып. 78. – Москва, 1960. – С. 7478.

24.

Славін

Л.М.

Археологічні

дослідження

городищ,

поселень

та

могильників Ольвійського оточення у 1949 – 1950 рр. // Античне
Причорномор’я. – Т. 5. – К., 1955. – С. 127-151.
25.

Сымонович Э.А. Итоги исследования черняховских памятников в
Северном Причерноморье. // Материалы и исследования по археологи
СССР. История и археология юго-западных областей СССР начала
нашейэры. – № 139. – Москва-Ленинград, 1967. – С. 205-237.

26.

Фабрициус И.В. Археологическая карта Причерноморья Украинской
ССР. – Вып. 1. – К.: Издательство АН УССР, 1951. – 361 с.

27.

Шовкопляс І.Г. Археологічні дослідження на Україні (1917-1957). – К.:
Видавництво АН УРСР, 1957. – 408 с.

28.

Ястребов

В.Н

Опыт

топографического

обозрения

древностей

Херсонской губернии. // Записки Одесского императорского Общества
истории и древностей. – Т. 17. – Одесса: Экономическая типография и
литография, 1894. – I. С. 63-176.
29.

Moore M.B., Philippides M. P., Bothmer D. Attic Black-Figured Pottery. //
The Athenian Agora. – Vol. 23. – Princeton, New Jersey: American School of
Classical Studies at Athens, 1986. – 518 p.

30.

Sparkes B.A., Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6 th , 5th and 4th
centuries B.C. The Athenian Agora – Vol. 12. – Princeton, New- Jersey,
1970. – 564 p.
54

Додаток 1
Знімок з сайту google maps з обстеженими пам’ятками археології
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Додаток 2
Деякі знахідки з поселення Велика Лящева коса-І та Вікторівського
могильника. Графіка.
Велика Лящева коса-І. Амфорна тара: 1 – амфора Кола Фасосу з роздутим горлом. Аттична
чорнолакова кераміка: 2 – кілік. Вікторівський могильник. Амфорна тара: Хіоська пухлогорла
амфора (варіант ІІІ-В-ІІІ-С)
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Додаток 3
Деякі знахідки з поселення Вікторівка-І. Графіка.
Амфорна тара: 1 – фасоська амфора конічно-біконічного типу (тип ІІ); 2 – гераклейська амфора.
Червоноглиняна столова кераміка: 3 – посудина закритого типу. Аттична чорнолакова кераміка: 4
– лекіф; 5 – кілік. Вироби з каменю: 6 – грузило рибацьке (вапняк).
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Додаток 4
Стаття в газеті «Рідна стежина». № 6. 2017 р.
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Додаток 5
Стаття в газеті «Вечірній Миколаїв» за 26 липня 2017 р.
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Додаток 6

ДОКУМЕНТАЦІЯ
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