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КУРГАНИ НА ВОЙНИЛІВСЬКІЙ ВИСОЧИНІ У МІЖРІЧЧІ СИВКИ ТА ЛІМНИЦІ

Від 1992 р. розпочалася активна співпраця між археологами Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України та їхніми польськими колегами, яка триває й досі. Співпраця
реалізовувалася у рамках виконання Угод, підписаних спочатку між Інститутом
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститутом археології і етнології ПАН
(Краківське відділення), а пізніше Інститутом археології Жешівського університету за активної
та постійної підтримки Польської академії науки і мистецтв (PAU). Головні результати
археологічних обстежень у басейні Верхнього Дністра та матеріали розкопок біля сіл Сіде

(1996) Самбірського, Биків (1998–
1999, 2004–2006, 2009), Майнич
(1998–1999), Нижні Гаї (2000–2001)
Дрогобицького р-нів викладено у
колективній монографії, серії статей
в українських і польських виданнях
та в інформаційних щорічниках
Польської академії науки і мистецтв
(PAU) та Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України за
2001–2009 роки [Machnik, Pavliv,
Petehyryč, 2006, p. 127–142; 143–
161; Machnik, Pavliv, Petehyryč,
2007, s. 11–31; Machnik, Pasterkie-
wicz, Pawliw, Petehyrych, Hawinskyj,
Prynada, 2009, s. 287–294]. Підсумки
досліджень курганного могильника
поблизу с. Нижні Гаї опубліковано
в окремій двомовній монографії
[Махнік, Павлів, Петегирич, 2011].

Важливе місце у спільних
українсько-польських дослідженнях

зайняли розвідкові роботи, спрямо-
вані на пошуки нових та уточнення
локалізації вже відомих стародавніх
курганів, зафіксованих у давнішій

науковій літературі. З цією метою після розкопок першого у Верхній Наддністрянщині
поселення (стійбища?) культури шнурової кераміки, розміщеного між курганами в урочищі
“Верхи” поблизу Сіде, від ранньої весни 1997 р. розпочалися систематичні обстеження
заліснених пагорбів цього регіону. В результаті розвідкових робіт на далеко ще не повно
обстежених теренах східної частини Сянсько-Дністерської височини, Самбірської та
Дрогобицької височин, Моршинського підгір’я, Стільсько-Бібрського горбогір’я і
Рогатинського Опілля відкрито більше 1500 курганів. Проведено картографування пам’яток,
обміри, фотофіксацію та виготовлено схематичні плани їх розміщення [Махнік, Павлів,
Петегирич, Принада, 2000, с. 36–46; Machnik, Pawliw, Petehyrycz, Hrybowycz, 2000, s. 185–207;

Рис. 1. Зона обстеження курганів в міжріччі Сивки та Лімниці
на Войнилівській височині.
Fig. 1. Zone of exploration of barrows in the territory between
basins of rivers Syvka and Limnytsia on Voynyliv upland.
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Махнік, Павлів, Петегирич, Принада, 2002, c. 481–505; Павлів, Петегирич, 2004, c. 40–69; 2006,
c. 7–30; 2011, с. 295–313; Machnik, Pawliw, Petehyrycz, 2005, s. 9–59].

Одним з найвіддаленіших у південно-східному напрямку мікрорегіонів Верхньої
Наддністрянщини, де пощастило відкрити доволі велику групу курганів, стала Войнилівська
височина. Поштовхом до цього відкриття був цікавий випадок безпосередньо пов’язаний з
професором Я. Махніком, який стався під час відвідин села Луки Калуського р-ну на Івано-
Франківщині, де він проживав разом з батьками до 1939 р.

В цей час спільна українсько-польська археологічна експедиція проводила розкопки
багатошарової пам’ятки поблизу с. Биків на Дрогобиччині. Одного вихідного дня професор Ян
Махнік разом з польськими й українськими природознавцями здійснив ознайомлювальну
поїздку на палеолітичні пам’ятки поблизу Єзуполя і Галича на Івано-Франківщині. По дорозі з
Галича заїхав на дуже короткий час у своє рідне село Луку. Після повернення він з особливим
трепетом згадував побачену у селі школу, побудовану його батьком та частково добудовану
вже за радянської влади, шкільний сад, який зберігся з тих часів, цікаві сільські місцини і
пов’язані з ними події, своїх однолітків. Ці відвідини села свого дитинства були для професора
дуже короткими, оскільки поїздка була одноденною і треба було до сутінків повернутися на
базу археологічної експедиції, щоб з понеділка продовжувати археологічні дослідження.
Згодом учасники українсько-польської експедиції неодноразово бували разом з професором у
Луці, бо археологічні обстеження, які проводила українсько-польська експедиція з метою
виявлення і фіксації стародавніх курганів, охопили й Калуський та Галицький р-ни Івано-
Франківщини і, зокрема, Войнилівську височину. Сигнал для таких пошуків подав власне
професор Ян Махнік, який під час згаданої поїздки до Єзуполя запропонував учасникам
поїздки зупинитися на залісненому пагорбі цієї височини край дороги з Галича до Колодієва, де
могли зберегтися давні могили. І справді, поруч дороги у лісі виявлено кілька добре
збережених курганних насипів. На українських і польських палеогеографів та геоморфологів
таке раптове відкриття справило величезне враження, а для нас, археологів, стало вагомим
поштовхом для обстеження Войнилівської височини.

Рис. 2. Кургани Войнилівської височини: 1 – групи курганів; 2 – окремі насипи; 3 – городище.
Fig. 2. Barrows of Voynyliv upland: 1 – groups of barrows; 2 – separate barrows; 3 – hill-fort.
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Природно-географічна характеристика
та коротка історія досліджень

Войнилівська височина прибрала назву від
найбільшого населеного пункту на її території –
містечка Войнилів, яке розташоване майже в її
центрі. Височина розкинулася на правобережжі
Дністра між Калушем та Галичем на Івано-
Франківщині. Вона відноситься до передгірних
височин Карпат і займає межиріччя Лімниці та
Сивки – правих допливів Дністра (рис. 1). На
північному сході її територія обмежена долиною
Дністра, а на південному заході Калуською
улоговиною. Войнилівська височина має вигляд
вузького клина, розміщеного між долинами
згаданих рік, який тягнеться з північного сходу
на південний захід майже на 20 км. Його основа,
що спадає до долини Дністра, має ширину
близько 7 км, а верх, ширина якого не перевищує
2 км, понижується до Калуша. Пагорби височини
сягають висоти 300–350 м, найвища гора
Копанка підноситься на 365 м [Географічна
енциклопедія, 1989, с. 208]. Надрічкові тераси
височини заселені та розорані, а найвищі ділянки
вкривають мішані ліси (рис. 17). Територія
Войнилівської височини в адміністративному
підпорядкуванні належить до Калуського та
Галицького р-нів Івано-Франківської обл.

Незадовільний стан археологічного обсте-
ження Войнилівської височини на предмет вияв-
лення курганів на початок ХХ ст. красномовно
характеризує коротка і далеко не конкретна

інформація, поміщена у каталозі Б. Януша. Дослідник згадав кургани в урочищі Струкова гора
біля Калуша, один недосліджений курган під с. Колодіїв та діоритовий топірець з Тeмирівців,
який, можливо, походив із зруйнованого курганного насипу [Janusz, 1918, s. 153, 156, 215, 220].
Практично нічого не змінилося у вивченні цього мікрореґіону до кінця минулого століття. У
зведених публікаціях тільки повторювалися давніші дані [Pasternak, 1928, s. 14, 116, 117;
Археологічні пам’ятки, 1982, с. 8].

Враховуючи майже цілковиту відсутність інформації про стан поширення археологічних
пам’яток на Войнилівській височині, цей ландшафтно виокремлений природньо-географічний
мікрореґіон став об’єктом поверхневого обстеження спільної українсько-польської експедиції.
Її проведено восени 2006 р. та весною 2007 р. в рамках виконання Угоди про наукову
співпрацю між Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститутом
археології Жешівського університету, ґранту Міністерства науки та інформації Польщі і за
підтримки Польської Академії науки і мистецтв (PAU).

Пошукові роботи принесли дуже цікаві результати. На найвищих заліснених пагорбах
Войнилівської височини за три тижні у складних топографічних умовах лісової місцевості
віднайдено більше півтори сотні невідомих стародавніх курганних насипів, проведено їх
обміри, фотофіксацію та картографування, виготовлено ситуаційні плани окремих груп
курганів. Короткі узагальнені результати обстеження цього мікрорегіону вже були
опубліковані авторами досліджень [Machnik, Pawliw, Pasterkiewicz, Petehyrycz, 2007, s. 313,
318–325; Махнік, Павлів, Петегирич, 2009, с. 66–68; Павлів, Петегирич, 2010, с. 235–245].

Рис. 3. Колодіїв. План групи курганів ІІ.
Fig. 3. Kolodiiv. Plan of group of barrows II.
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У цій статті подаємо докладну
інформацію про всі групи курганів та
поодинокі могили відкриті на
Войнилівській височині, метричні харак-
теристики кожного кургану, які пред-
ставлені у зведеній таблиці та ілюстративні
матеріали (карти, плани окремих найбільш
виразних курганних груп, фото найкраще
збережених насипів та рисунки археоло-
гічних артефактів, виявлених на місці
зруйнованих курганів).

Кургани Войнилівської височини
Найбільше могил виявлено поблизу

Колодієва Галицького р-ну Івано-
Франківської обл. Тут з обох боків вздовж
лісової дороги на Галич зафіксовано 42
могили, які утворюють п’ять окремих груп,
кожна з яких нараховує від 4 до
12 курганів.

Група курганів І розташована з
правого боку від дороги Колодіїв – Галич,
за 1,75 км від краю ліса з боку Колодієва
(рис. 2). У цій групі зафіксовано 12
курганів, які утворюють три скупчення.
Східне скупчення охоплює чотири насипи
(кургани 1, 2, 10, 11). У центральному
скупченні виявлено три дуже компактно
розташовані насипи (кургани 3, 4, 5), серед
яких виявилася  найбільша могила всієї
курганної групи – курган 3, який має
діаметр 20 м і висоту 2 м (рис. 18).

Ще одне північно-західне скупчення
нараховує п’ять курганів, серед яких два
малі – діаметром 7–8 м і висотою 0,4–0,6 м
та три середні діаметром від 14 до 16 м та
висотою від 1,45 до 2,2 м.

Один з курганів (насип 12) роз-
міщений на віддалі майже 250 м на
південний захід від головного скупчення.

Група ІІ розміщується за 1,87 км у південно-східному напрямку від краю ліса з боку
Колодієва, зліва від дороги Колодіїв-Галич (рис. 2). Вона нараховує дев’ять курганів, які
виразно формують два скупчення (рис. 3). Перше скупчення розміщене у північній частині
групи і складається з п’яти більших насипів (кургани 1–5), які тягнуться ланцюжком з півдня на
північ на відстань приблизно 150 м. У цьому скупченні виявився і найбільший курган всієї
групи (насип 2), який має діаметр 22 м і висоту 1,2 м.

Друге скупчення розміщується на відстані 130 м на південний схід від найбільшого
кургану першого скупчення і нараховує чотири невеликі насипи (кургани 6–9). За 250 м на схід
від шостого кургану цього скупчення зафіксовано одиноку могилу (курган 10), яка розташована
за 13 м вправо від згаданої дороги. Групу ІІІ виявлено за 2,8 км на захід від краю ліса поблизу
с. Курипів, зліва від дороги Колодіїв-Галич (рис. 2). Серед чотирьох могил цієї групи один
курган (насип 3) має дуже малі параметри – діаметр 5 м, висота 0,4 м. Групу IV, яка нараховує

Рис. 4. Колодіїв. План групи курганів ІV.
Fig. 4. Kolodiiv. Plan of group of barrows IV.
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десять курганів, відкрито поблизу присілка Вигода, приблизно за 1,25 км на північ від дороги
Колодіїв-Галич (рис. 2). Кургани цієї групи розкидані на значній площі, приблизно 200×400 м.

Чотири з них (насипи 3–6) утворюють компактне скупчення, інші розділені значними
відстанями (від 90 до 170 м). Між курганами 1 і 2 відстань сягає майже 500 м (рис. 4).

Рис. 5. Блюдники. План груп курганів II, III, ІV.
Fig. 5. Blyudnyky. Plan of groups of barrows II, III, IV.

Рис. 6. Блюдники. Курган 2 групи курганів ІІ.
Fig. 6. Blyudnyky. Barrow 2 groups of barrows II.



Махнік Я., Павлів Д., Петегирич В. Кургани на Войнилівській височині...

288

Останню групу V зафіксовано за 1–1,2 км
на південний схід від околиці ліса поблизу
Колодієва, вздовж дороги на Галич (рис. 2).
Група нараховує п’ять курганів, з яких два,
виразні, розміщені зліва від дороги і три сильно
знівельовані розташовані з правого боку від неї.
Найкраще зберігся курган 2, який має висоту
1 м та діаметр 22 м.

Поодинокий невеликий, але добре
збережений курган віднайдено неподалік
с. Курипова Галицького р-ну Івано-
Франківської обл. Він розташований за 1,4 км
на захід від церкви та за 400 м на захід від краю
ліса (рис. 2). Від дороги Колодіїв-Галич він від-
далений на 20 м у північному напрямку.
Діаметр могили 9 м, висота насипу 1,2 м. Група
з двох поодиноких курганів розміщується на
відстані 1,1 км на південний захід від церкви
(курган 1) та за 250 м на південь від згаданої
дороги, біля висотної позначки 281,5 м н.р.м.
(рис. 2). Діаметр першого насипу становить
16 м, висота 0,6 м. За 270 м на захід від нього
виявлено другий курган, заввишки 0,4 м та

діаметром 16 м. Чотири групи курганів виявлено
на пагорбі, який тягнеться на північ і північний
схід від с. Селище, по хребту якого проходить
лісова дорога з Дорогова на Блюдники і Селище.
Оскільки кургани в цих групах територіально
знаходяться найближче до неіснуючого тепер
с. Селище, то для локалізації прив’язуємо їх до
с. Блюдники (Галицький р-н Івано-
Франківська обл).

Групу І відкрито приблизно за 1 км на
південний схід від місця найбільшого зближення
двох лісових доріг з Колодієва на Галич та з
Дорогова на Селище і Блюдники (рис. 2). В
цьому місці дороги поєднуються короткою
поперечною дорогою. Група нараховує чотири
могильні насипи, розміщені по два боки дороги з
Дорогова на Блюдники. Два кургани з правого
боку дороги розділяє відстань у 250 м.

Група ІІ розташована за 1,2 км на
південний схід від першої групи, вздовж згаданої
лісової дороги біля висотної позначки 325 м
н.р.м. (рис. 2). У групі налічується п’ять
курганів, які розташовані вздовж найвищої
частини пагорба з півночі на південь (рис. 5).

Рис. 8. Павликівка. План курганного могильника.
Fig. 8. Pavlykivka. Plan complex of barrows.

Рис. 7. Дорогів. План групи курганів ІІ.
Fig. 7. Dorogiv. Plan of group of barrows II.
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Найбільший насип (курган 2) має висоту 1,5 м і діаметр 18 м (рис. 6), а найменший сягає висоти
0,6 м та має діаметр 8 м.

За 500 м на схід від попередньої групи могил, біля широкої просіки, прокладеної від
лісової дороги у північно-східному напрямку зафіксовано групу ІІІ (рис. 2). Вона нараховує сім
курганів, розміщених у трьох скупченнях (рис. 5). Три насипи (кургани 1–3) компактно
розташовані найближче до попередньої групи курганів. У другому скупченні, яке розташоване
приблизно за 80–85 м на південний схід зафіксовано тільки два могильні насипи, один з яких
(курган 5) має видовжену із заходу на схід форму розмірами 8,5×11 м та висотою 0,3 м.

Група ІV займає крайнє східне положення серед усіх курганних груп. Вона віддалена
майже на 1,5 км від третьої групи та розміщена за 2 км на північ від крайніх будівель Блюдник
на видовженому із заходу на схід пагорбі, біля висотної позначки 316 м н.р.м. (рис. 2). Група
складається з трьох курганів, які розміщені майже по прямій лінії завдовжки майже 250 м з
півдня на північ з незначним відхиленням до сходу (рис. 5).

Дві групи стародавніх курганів виявлено поблизу с. Дорогів Галицького р-ну Івано-
Франківської обл. Кургани розміщені за 2,2–2,5 км на південний схід від церкви в Дорогові,
вздовж лісової дороги, яка веде до с. Блюдники та південніше цієї дороги на розлогому
залісненому пагорбі, що має назву “Сідлиська гора” (рис. 2). Група І складається з п’яти
могильних насипів, які розкидані із заходу на схід на відстані 245 м.

У цій групі виділяється своїми розмірами курган 5, який займає крайнє західне
положення і має діаметр 32 м та висоту 1,5 м. Інші насипи значно менші і мають розміри:
діаметр від 10 до 18 м та висоту від 0,5 до 1,2 м. Десять курганів у групі ІІ розміщені
компактним скупченням, в окремих випадках земляні насипи дотикаються своїми основами
(рис. 7). Могили мають невеликі розміри (діаметр 5–12 м, висота 0,4–0,8 м). Один більший
курган цієї групи (діаметр 15 м, висота 1,2 м) розташований окремо від основного скупчення, за
250 м на північний захід.

Невелику групу з шести могил зафіксовано поблизу с. Середнього (Калуський р-н, Івано-
Франків-ська обл.), в урочищі “Ліс Раковець”. Вона розміщена за 2,5 км на південний схід від
моста через Сивку у цьому селі на невеликому залісненому плато (рис. 2). Група І розділена на
два виразні скупчення – північне з двома насипами і південне з трьома могилами, між якими на
відстані відповідно у 140 і 180 м знаходиться один найменший курган.

Рис. 9. Павликівка. Курган 1.
Fig. 9. Pavlykivka. Barrow 1.
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Поблизу с. Слобідка (Калуський р-н, Івано-Франківська обл.) відкрито дві групи могил
(рис. 2). Група І, яка нараховує чотири кургани розташована за 0,8 км на північний схід від
сільської церкви, на вузькому залісненому пагорбі, який плавно понижується у південно-
східному напрямку, справа від дороги Калуш-Войнилів. Три кургани цієї групи (діаметр від 10
до 16 м, висота від 0,5 до 1,5 м) розташовані компактно, а один віддалений від основної групи
на 0,8 км східніше. У другій групі, яку локалізовано на цьому ж пагорбі, але зліва від дороги
Калуш-Войнилів, за 2 км на північний захід від церкви, виділяються три близько розташовані
насипи діаметром 12–14 м та висотою 0,6–0,8 м. Дві досить знівельовані могили зафіксовано за
0,8 км східніше них, ближче дороги.

Рис. 10. Темирівці. План групи курганів ІІ. А – скупчення 1, 2; Б – скупчення 4.
Fig. 10. Temyrivtsi. Plan of group of barrows II. A – cluster 1, 2, Б – cluster 4.
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На околицях с. Долпотів Калуського р-ну Івано-Франківської обл. виявлено дві групи
курганів (рис. 2). Перша група розміщена за 400 м на схід від сільського цвинтаря, на
задернованому, а колись розорюваному полі, між лісом “Фальчи” з північно-східного боку та
“Бабинським лісом”з південного боку. Тут, очевидно, знаходився великий могильник, сліди
майже непомітних насипів від якого ледь простежуються візуально.

Частково збереглися тільки два кургани, один з яких має діаметр 19 м та висоту до 0,5 м.
За 12 м на захід від нього простежується насип ще однієї могили, розміри якої встановити не
вдалося. Друга група, яка нараховує 11 курганів, локалізується у “Бабинському лісі”, за 1 км на
південь від першої.

Рис. 11. Темирівці. План городища.
Fig. 11. Temyrivtsi. Plan of the hill-fort.
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Вона складається з кількох скупчень та окремо розташованих могильних насипів. У
першому скупченні виявилися чотири кургани (1–4), найбільший з яких має діаметр 16 м і
висоту 0,6 м, а найменший відповідно 9,5 м та 0,3 м.

Друге скупчення охоплює три могили подібних параметрів. Чотири останні кургани
другої групи не утворюють скупчення, а розташовуються поодинчо на значних відстанях на
південь і південний захід як від другого скупчення (145 м), так і між собою (130, 360, 400 м).

Великий могильник, який налічує 23 кургани відкрито за 2,5–2,7 км на північний схід від
с. Павликівка (Калуський р-н, Івано-Франківська обл.).

Він займає доволі велику ділянку залісненого плато (225×360 м), справа від лісової
дороги з Войнилова до неіснуючого тепер Селища (рис. 2). На могильнику насипи утворюють
кілька скупчень (рис. 8). У центральному скупченні (кургани 1–5) добре зберігся курган 1, який
має насип діаметром 22 м і висотою 1,6 м (рис. 9). Північне скупчення включає сім насипів
(кургани 11–16, 23), діаметром від 5,5 до 11 м та висотою від 0,4 до 0,7 м.

У південному скупченні (кургани 6–10, 18–21) зафіксовано найменший насип на
могильнику, який займає крайнє південно-східне положення і має в діаметрі тільки 4,5 м та
висоту 0,3 м (курган 21). Доброю збереженістю відзначається насип кургану 10, який сягає у
висоту до 1,5 м та має діаметр 16 м (рис. 19). За 180 м на північний захід від центрального
скупчення могил окремо розміщується найбільший курган 17 діаметром 22 м і висотою 2 м, по
периметру якого викопані військові траншеї, а в центрі насипу вибрана яма. Поруч з ним
розташований невеликий насип діаметром 10 м та висотою 0,5 м (рис. 8). Подібна картина
розташування менших курганів поруч з великими спостерігається ще у кількох випадках. Деякі
великі кургани порушені в центральній частині грабіжницькими вкопами у вигляді глибоких
ям.

Цікаві пам’ятки відкрито у лісі поблизу с. Темирівці Галицького р-ну Івано-
Франківської обл. Групу І (два збережені і два сильно знівельовані оранкою кургани)
зафіксовано за 0,75 км на північ від сільської церкви на пагорбі з висотною позначкою 300 м
н.р.м. (рис. 2). Тут могло бути значно більше насипів, розташованих на найвищій частині
пагорба, яку займає тепер велика галявина, але давніше це місце постійно оралося, що привело

Рис. 12. Копанка. Курган на північно-східній околиці села.
Fig. 12. Kopanka. Barrow on the north-eastern suburb of the village.
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до знищення курганів. За 0,8 км на захід від церкви починається велика група курганів, які
тягнуться вздовж лісової дороги з Темирівців до Войнилова по видовженому зі сходу на захід
пагорбі.

Ця група ІІ, що нараховує 29 могил, витягнута вздовж хребта пагорба майже на 1,5 км.
Кургани утворюють кілька скупчень, між якими спостерігаються доволі значні відстані від 240
до 270 м. У першому скупченні зафіксовано тільки два невеликі кургани, розташовані по лінії
північ-південь на відстані 50 м один від одного.

Рис. 13. Кам’яні сокири, знайдені поблизу гори Копанка в урочищі “Височанка”. Збірка
Калуського краєзнавчого музею.
Fig. 13. Stone axes, found near Kopanka mountain in “Vysochanka” place. Collection of
ethnographic museum in Kalush.
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Рис. 14. Крем’яні знаряддя, знайдені поблизу гори Копанка в урочищі “Височанка”.
Збірка Калуського краєзнавчого музею.
Fig. 14. Flint tools, found near Kopanka mountain “Vysochanka” place. Collection of
ethnographic museum in Kalush.



Махнік Я., Павлів Д., Петегирич В. Кургани на Войнилівській височині...

295

Рис. 15. Крем’яні знаряддя, знайдені поблизу гори Копанка в урочищі “Височанка”. Збірка Калуського
краєзнавчого музею.
Fig. 15. Flint tools, found near Kopanka mountain “Vysochanka” place. Collection of ethnographic museum in
Kalush.
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Друге скупчення, яке охоплює п’ять невеликих насипів (кургани 3–7), починається за
250–270 м західніше. У ньому кургани об’єднані у дві мінігрупи по дві і три могили, розділені
між собою 60–70 м відстанню (рис. 10, А). Наступне третє скупчення утворює довгий ланцюг
курганів, який починається за 260 м на захід від останнього насипу другого скупчення і
тягнеться пагорбом більше 200 м зі сходу на захід вздовж лісової дороги з Темирівців до
Войнилова.

У цьому скупченні нараховується 18 могил (кургани 8–25) діаметром від 5 до 11 м та
висотою 0,4–0,7 м. За 240 м на захід від останнього насипу третього скупчення розміщуються
два великі кургани (26 і 27) діаметром по 20 м кожний та висотою відповідно 0,5 і 1,2 м. Дві
останні могили у крайній західній частині другої курганної групи (кургани 28 і 29) розташовані
на 200 м відстані між собою (рис. 10, Б).

Обстеження лісового масиву поблизу Темирівців принесло ще одне несподіване
відкриття. За 2,4 км на північний захід від сільської церкви та за 0,87 км на захід від старої
дороги з Темирівців до неіснуючого тепер с. Селище виявлено невідоме городище (рис. 11).
Воно займає невеликий майданчик залісненого плато, який обмежено з північного та північно-
західного боку глибоким яром. Із східного, південного та південно-західного боків цю ділянку
діаметром близько 100 м оточено підковоподібним валом довжиною понад 300 м.

Вал зберігся на висоту 1,2–1,5 м, його ширина в основі досягає у різних місцях від 3,5 до
4,5 м. Вздовж валу із зовнішнього боку по всьому периметру викопано рів шириною 3,2–3,5 м і
глибиною від 2,5 до 3 м.

Рис. 16. Кам’яна сокира, знайдені в кургані між селами Негівці та Копанка в урочищі “Дубина”.
Fig. 16. Stone axe, found in the barrow between villages Negivtsi and Kopanka in “Dubyna” place.
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Рис. 17. Вид на Войнилівську височину з південного сходу.
Fig. 17. View on Voynyliv upland from the south-east.

Рис. 18. Колодіїв. Група курганів І, курган 3.
Fig. 18. Kolodiiv. Group of barrows I, barrow 3.
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В’їзд на городище ймовірно розміщувався з південно-західного боку, де виразно
простежується найбільший розрив у валі. Виявлене нами городище у Темирівцях поблизу
Галича свідчить, що навіть на добре вивчених околицях цього визначного стольного міста
археологів можуть чекати цікаві відкриття.

Кілька курганів зафіксовано на південно-західному краю Войнилівської височини та біля
її підніжжя в околицях с. Копанки Калуського р-ну Івано-Франківщини. Поблизу найвищої
точки височини (гора “Копанка”) збереглося тільки два кургани (група І) (рис. 2). Один з них
розташований на пагорбі за яром, який оточує ур. “Сролек” від заходу. Діаметр кургану 9 м,
висота 0,4 м. За 640 м на південний захід від нього виявлено другий насип діаметром 16 м та
висотою 0,5 м. На дачних ділянках, облаштованих біля гори “Копанки” для мешканців Калуша,
часто знаходять кам’яні та крем’яні вироби (сокирки, топірці, серпи), які, очевидно, походять з
розораних курганів (рис. 13, 14, 15 ). Цей факт може свідчити про існування тут більшої
кількості земляних насипів.

Другу групу курганів віднайдено на північній околиці села, обабіч дороги з Копанки на
Негівці в ур. “Дубина” (рис. 2). Справа від дороги на полі зафіксовано сліди повністю
розораного кургану. За архівними даними, використаними Л. Козловським і Т. Сулімірським,
саме з нього мав би походити бойовий сверлений топірець ранньошнурової культури
довжиною 10,5 см. Його виготовлено із каменю зеленуватого відтінку і знайдено ще у 1885 р. в
підкурганному похованні [Kozłowski, 1924, s. 191; Sulimirski, 1968, p. 137, fig. 14:3] (рис. 16).
Зліва від дороги, у лісі виявлено три земляні насипи, розміщені за 420 м на захід від розораної
могили. Вони розташовані на відстані 25–35 м один від одного. Їх розміри: діаметр від 11 до
19 м і висота від 0,5 до 0,8 м. Ще один одинокий курган, на вершині якого поставлено
дерев’яний хрест, височіє зліва від дороги з Копанок на Долпотів. Його діаметр становить 17 м,
висота 1,5 м (рис. 12). Це місце мешканці села називають “Могилка”.

Рис. 19. Павликівка. Курган 3.
Fig. 19. Pavlykivka. Barrow 3.
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Майже усі нововідкриті кургани Войнилівської височини займають кульмінаційні точки
її пагорбів. Помічено також, що найбільші кургани у межах могильника чи курганної групи
займають стратегічні місця по відношенню до інших менших могил, мікроландшафту і,
можливо, давньої дорожньої сітки. Таку ситуацію відмічають дослідники, аналізуючи величезні
зони поширення курганів у Центральній, Південній та Східній Європі [Włodarczak, 2011, s. 30–
31]. Тільки окремі пам’ятки, що локалізуються біля Войнилівської височини, але вже за її
межами, розташовані на нижчих терасах. Ці могили, а також кургани поблизу Негівців
[Sulimirski, 1968, p. 137] та Дубовиці з північно-західного боку та кілька могил між селами
Мислів, Боднарів і Вістова з південно-східного боку топографічно пов’язують курганні насипи
Войнилівської височини з двома сусідніми мікрореґіонами поширення таких пам’яток на
заліснених пагорбах правобережжя Дністра в околицях сіл Цвітова, Которини, Протеси
[Machnik, Pawliw, Pasterkiewicz, Petehyrycz, 2008, s. 330–333; Machnik, Pasterkiewicz, Pawliw,
Petehyrycz, Hawіnskyj, Prynada, 2009, s. 287] та на видовженому подібно Войнилівській
височині пагорбі між Лімницею і Луквою з відомим комплексом курганів поблизу Комарова
[Пастернак, 1961, с. 264–268; Sulimirski, 1968, s. 105–121; Makarowicz, 2011, s. 142, 144,
145–146, ryc. 6, A].

Підсумки досліджень
Відкриття на Войнилівській височині великого комплексу курганів істотно доповнює

карту поширення таких пам’яток на підкарпатських височинах Верхньої Наддністрянщини. Без
проведення археологічних розкопок важко встановити їх хронологію та культурну належність.
Та все ж, враховуючи їх розміри і топографічні особливості розташування, знахідки кам’яних
сверлених топірців поблизу них, значну частину таких курганів, ймовірно, можна віднести до
культури шнурової кераміки. Деякі великі насипи, можливо, походять із середньої доби бронзи
і можуть відноситися до комарівської культури, оскільки епонімна памятка цієї культури
знаходиться за декілька кілометрів на південний схід від Войнилівської височини. Не
виключено, що невисокі насипи меншого діаметру пов’язуються з культурою карпатських
курганів та раннім середньовіччям, на що додатково вказує присутність городища біля
Темирівців та групи невеликих курганів біля одного з Которинських городищ, що знаходяться
над Дністром на північний захід від Войнилівської височини [Machnik, Pawliw, Pasterkiewicz,
Pelisiak, Petehyrycz, 2008, s. 330–333].

За останні роки спільними роботами українських і польських археологів на території
Сянсько-Дністровської височини, Дрогобицького, Самбірського та Моршинського підгір’я,
Стільсько-Бібрського горбогір’я і Рогатинського Опілля виявлено більше півтори тисячі
невідомих дотепер поховальних пам’яток. Така значна концентрація курганів на порівняно
невеликій території є одним з найбільших у Центральній Європі скупченням стародавніх
могил, яке представляє своєрідний археологічний феномен і разом з тим чи не найвиразніше
підтверджує образну думку окремих дослідників про те, що “стародавніми курганами засіяний
цілий світ” [Пор. напр.: Krzak, 2011, s. 37].

Проведені розкопки подібних курганів на Дрогобиччині, Самбірщині, Стрийщині
показали, що вони можуть належати до загальноєвропейської культури шнурової кераміки ІІІ–
ІІ тис. до н.е., тщінецько-комарівської культури доби бронзи, є серед них молодші могили
скитського часу, культури карпатських курганів ІІ–V ст. н.е. Переважно ці кургани
призначалися для поховань і разом з тим вони довший час формували культурний ландшафт
певної території, служили дороговказом для мандрівних скотарських племен, а найбільші з них
були ще й місцями культу, святилищами, які вшановувалися людьми впродовж тисячоліть. Тут
могли відбуватися також ритуали, пов’язані з інтронізацією племінних вождів та князів. Саме
таке дійство для початку ХІІІ ст. зафіксовано у Галицько-Волинському літописі під 1206 р.,
автор якого згадав недалеко розміщену від курганів Войнилівської височини “Галичину
могилу” на Крилоській горі у княжому Галичі [ПСРЛ, стб. 722].

Відкриття майже двох сотень стародавніх курганів та городища на заліснених ділянках
Войнилівської височини має важливе не тільки наукове, але й загальнокультурне та освітньо-
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виховне значення. Нововиявлені пам’ятки цього мікрореґіону знаходяться поряд з
Національним заповідником “Давній Галич”, окремі з них лежать у межах Галицького
національного природнього парку. Їх необхідно включити до туристичних маршрутів по
княжому Галичу та його околицях, забезпечити надійну охорону та організувати систематичне
археологічне вивчення.

Зведені дані про кургани Войнилівської височини

Групи курганів № кургану Розміри у метрах Примітки
№ групи К-сть курганів Діаметр Висота

Колодіїв
І 12 1 16 0,9

2 18 0,6
3 20 2 Найбільший у групі
4 16 1,5 Яма в центрі насипу
5 9 1 Вкоп у центрі насипу
6 16 1,45 Пошкодж. військ. бліндаж.
7 14 2,2
8 8 0,4
9 7 0,6

10 10,5 0,4
11 10,5 0,3
12 16 2

ІІ 9 1 14 0,6
2 22 1,2
3 16 1,5
4 17 1,3 Яма в центрі насипу
5 14 0,6
6 14 0,6
7 8 0,5
8 8 0,3
9 11 0,4

10 14 0,5 За 250 м від основної групи,
справа від дороги

ІІІ 4 1 16 1
2 12 1
3 5 0,4 Пошкодж. лісовою дорогою
4 10 1 Пошкодж. військ. бліндаж.

IV 10 1 22 1,8 Пошкодж. військ. бліндаж.
2 18 1 Яма з південного боку
3 15 1,3
4 18 2 Яма в центрі кургану
5 8 0,8
6 17 0,85
7 17 1,2
8 23 1,8 Найбільший у групі
9 14 0,4

10 16 0,3
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V 5 1 22 1,2
2 22 1
3 14 0,25
4 15 0,3
5 16 0,3

Курипів
І 1 1 9 1,2
ІІ 2 1 16 0,6

2 16 0,4
Блюдники

І 4 1 18 0,5
2 16 0,9
3 15 0,4
4 14,5 0,6

ІІ 5 1 14 0,6
2 18 1,5
3 14 1
4 8 0,6
5 10 0,4

ІІІ 7 1 22 1
2 15 0,3
3 8 0,4
4 15 0,5
5 8,5×11 0,3 Видовжений із заходу на

схід
6 26 2
7 10 0,3

IV 3 1 10 0,6
2 15 0,7
3 18 0,6

Дорогів
І 5 1 12 0,5

2 18 1
3 10 0,6
4 18 1,2
5 32 1,5

ІІ 11 1 12 0,7
2 10 0,6
3 9 0,8
4 10 0,5
5 8 0,6
6 8 0,6
7 8 0,7
8 7 0,6
9 5 0,4

10 6 0,6
11 15 1,2 За 250 м на північний захід
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від основної групи
Середнє

І 6 1 16 0,4 Центр насипу розкопаний
2 13 0,6
3 8 0,4
4 18 1,1
5 18,5 1,3
6 12 0,8

Слобідка
І 4 1 12 0,7

2 16 1,5
3 10 0,5 Сліди ще трьох розораних

курганів
4 14 0,6

ІІ 5 1 12 0,6
2 14 0,8
3 12 0,6
4 20 0,3 За 1,4 км на схід від трьох

попередніх
5 11 0,5

Павликівка
І 23 1 22 1,6

2 16 1
3 11 0,4
4 14 1
5 21 1
6 21 0,4
7 14 1,15
8 14 1,1
9 8 0,3 Підрізаний лісовою

дорогою
10 16 1,5 Південна частина

пошкоджена дорогою
11 19 1,3
12 13,5 0,5
13 13 0,5
14 12 0,4
15 13 0,
16 19 1,6
17 22 2 Пошкоджений військовими

траншеями
18 7 0,3
19 10 0,3
20 5,5 0,5
21 4,5 0,4
22 10 0,5
23 7 0,4

Темирівці



Махнік Я., Павлів Д., Петегирич В. Кургани на Войнилівській височині...

303

І 4 1 20 1 На краю ліса, пошкоджений
лісовою дорогою

2 16 0,3
3 14 0,3
4 14 0,6 Вкоп у північній частині

ІІ 29 1 10,5 0,4
2 9 0,4
3 7 0,5
4 6,5 0,4
5 10,5 0,5
6 6,5 0,5
7 5,5 0,4
8 8,5 0,6
9 10 0,6

10 7 0,5
11 8,5 0,7
12 7,5 0,7
13 7 0,4
14 6 0,6
15 6,5 0,5
16 11 0,6
17 8 0,6
18 8 0,5
19 7 0,5
20 7,5 0,5
21 7,7 0,5
22 5,5 0,5
23 9 0,4
24 5 0,4
25 8 0,4
26 20 0,5
27 20 1,2 Найбільший у групі
28 12,5 0,5
29 13 0,7

Долпотів
І 2 1 19 0,5 Сліди інших розораних

насипів біля нього
2 ? ? Сильно знівельований

ІІ 11 1 9 0,3
2 16 0,6
3 14 0,7
4 10 0,6
5 10,5 0,6
6 13 0,8
7 12 0,9
8 22 1,1
9 17 1
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10 9 0,45
11 17 0,3

Копанки
І 2 1 9 0,4 Біля гори Копанкa,

ур. “Сролек”
2 16 0,5 За 640 м на південний захід

від першого
ІІ 4 1 ? ? Повністю розораний, справа

від дороги на Негівці
2 19 0,8 Зліва від дороги в лісі

“Дубина”
3 11 0,5 “=”
4 15 0,6 “=”

ІІІ 1 1 17 1,5 Ур. “Могилка”
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BARROWS OF THE VOJNYLIV UPLAND BETWEEN SYVKA AND LIMNYCYA RIVERS

The paper presents results of surveys of a single natural geographic region – Vojnyliv Upland
(Halych and Kalush districts, Ivano-Frankiv'sk region) in Upper Dnister region carried out by the
Ukrainian-Polish expedition in 2006 and 2007. Near villages Kolodijiv, Dolpotiv, Bljudnyky,
Dorogiv, Slobidka, Temyrivtsi, Kopanka 159 ancient barrows and a hill-fort not known before were
discovered. A large burial complex, which consisted of 23 well-preserved barrows, were found near
the village Pavlykivka. Most of the barrows are located on the tops of forested hills. Discovery on
Vojnyliv Upland of large complex of still unexplored barrows that could be attributed to different
chronological periods and cultures, significantly complements map of the distribution of such sites in
western Ukraine.


