
 

ЛІДІЯ ОВСІЄНКО,  

заступник директора Корсунь-

Шевченківського державного історико-

культурного заповідника з наукової роботи 

 

ВІСТРЯ СТРІЛ ДОБИ РУСІ У ФОНДОВОМУ ЗІБРАННІ КОРСУНЬ-

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА  

 

Фондове зібрання Корсунь-Шевчен-

ківського державного історико-культурного 

заповідника (далі – Заповідник) налічує 

понад 60 000 музейних предметів, 1 400 із 

них віднесені до групи «Археологія». У цій 

невеликій колекції є унікальні та цінні 

музейні предмети. До їх числа належить 62 

вістря стріл ХІ – ХІІІ ст. Однак лише 

частина з них описана в науковій літературі 

[2; 4]. 
За матеріалами, з яких виготовлені 

вістря стріл, вони поділяються на металеві і 

кістяні, за характером кріплення – на 

втулкові й черешкові, за перетином пера – 

на плоскі, гранчасті й трилопатеві. У 

науковому повідомленні буде здійснена 

класифікація колекції вістер стріл давньо-

руського часу, що зберігаються в Заповід-

нику, за вищеназваними ознаками та за 

формою пера. Для класифікації за остан-

ньою ознакою використана праця архео-

лога, кандидата історичних наук 

Олександра Медведєва «Ручное метатель-

ное оружие. Лук и стрелы, самострел VІІІ – 

ХІV вв.», видана у 1966 р. [4]. Вона не має 

аналогів і не втратила свого наукового 

значення донині. 
Металеві втулкові плоскі вістря 

стріл 
Двошипні: 

1. Довжина – 6,47 см, довжина шипа – 

3,1 см, зовнішній діаметр втулки – 0,9 см. 

Один шип відламаний повністю, інший – 

частково. Інв. 1472/4, КВ-638. 

2. Довжина – 6,04 см, довжина шипа – 

3,95 см, зовнішній діаметр втулки – 0,89 см. 

Відламаний один шип і частина втулки.  

Інв. 1472/4, КВ-638.  

3. Довжина – 6,71 см, довжина шипа – 

5,15 см, зовнішній діаметр втулки – 0,7 см. 

Відламано дві третини одного шипа, кінчик 

іншого та невелика частина втулки. Інв. 

1449, КВ-655.  

4. Довжина – 6,47 см, довжина шипа – 

3,1 см (кінчик відламаний), зовнішній діа-

метр втулки – 0,9 см. Інв. 1472/4, КВ-638. 

5. Довжина – 5,5 см, довжина шипа – 

4,1 см, зовнішній діаметр втулки – 0,7 см. 

Відламано повністю один шип, частина 

втулки, інший шип зігнутий. Інв. 1416,   

КВ-625.  

Ще три двошипні вістря  (Інв. 1472/4, 

КВ-638) знайдені в 1956 – 1957 роках 

науковим працівником Музею історії 

Корсунь-Шевченківської битви (з 1994 

року – Заповідник) Миколою Гупалом у     

с. Миколаївці під час археологічної 

розвідки (далі – знайдені в 1956 – 1957 

роках у с. Миколаївці), одне – у 1957 році 

П. Бондаренком у м. Корсуні-Шевченків-

ському випадково, одне – у 1957 році в      

с. Моринцях теж випадково учнем місцевої 

школи. 
Цей тип вістер використовувався з 

VІІІ ст. до середини ХІІІ ст. Був запози-

чений у західних сусідів і здебільшого 

набув поширення в західних регіонах Русі. 

Однак двошипні вістря зустрічаються на 

багатьох пам’ятках давньоруського часу 

Центральної України. Після навали 

монголів на Русь двошипні вістря майже не 

використовувалися [4, с.56]. На Корсун-

щині вістря цього типу були знайдені 

Миколою Бранденбургом у 1894 р. у          

с. Пішках (зберігаються в Ермітажі в         

м. Санкт-Петербурзі, РФ) [3, с.87–88], 

Віктором Гезе – під час розкопок в 1900 – 

1901 роках городища ХІ – ХІІІ ст. на горі 

Дівиці біля с. Сахнівки (далі – знайдені в 

1900 – 1901 роках біля с. Сахнівки) [4,        

с.56]. Стрілами з такими вістрями намага-

лися влучити у незахищену частину тіла 

людини. Вони робили на тілі широкі рани. 



Витягувати їх було дуже важко і болісно. 

Використовували їх і під час полювання на 

великих звірів. 
Кулеподібне округлоконічне втулко-

ве: довжина – 4,35 см, зовнішній діаметр 

втулки – 1 см. Інв. 1472, КВ-638. Знайдене в 

1956 – 1957 роках у с. Миколаївці. 
Ромбоподібне: довжина – 3,3 см, 

довжина пера – 1,3 см, ширина пера –    

1,05 см, зовнішній діаметр втулки – 0,85 см. 

Пропорції пера 1 : 1,2. Частина втулки 

відламана. Інв. 1472/4, КВ-638. Знайдене в 

1956 – 1957 роках у с. Миколаївці. 

Втулкове вістря до арбалета (?), 

листоподібної форми, ромбічне в перетині: 

довжина – 8,1 см, довжина пера – 3,45 см, 

ширина пера – 1,88 см, зовнішній діаметр 

втулки – 1,12 см. Пропорції пера 1 : 1,8. 

Частина втулки відламана. Інв. 1455,        

КВ-635. Знайдене в 1957 році на хуторі По-

ловецькому Богуславського району Київ-

ської області.  

Лавролисті вістря до арбалета, ромбі-

чні у перетині були знайдені Василем Дов-

женком під час розкопок городища ХІ – 

ХІІІ ст. на хуторі Половецькому в 1956 році 

[4, с.94]. 
Металеві черешкові плоскі вістря 

стріл 

Кілеподібні витягнуті, з невеликим 

розширенням у середній третині довжини 

пера:  

1. Довжина – 9,75 см, довжина пера – 

6,7 см, ширина пера – 1,5 см. Пропорції 1 : 

4,5. З упором, черешок підпрямокутний. 

Інв. 719/28, КВ-435.  

2. Довжина – 7,55 см, довжина пера – 

5,7 см, ширина пера – 1,65 см. Пропорції 

пера – 1 : 3,5. Із упором, черешок округлий. 

Нижня частина черешка відламана, та, що 

збереглася, – зігнута. Перо зігнуте в серед-

ній частині. Інв.719/29, КВ-435.  

3. Довжина – 9,71 см, довжина пера – 

7,4 см, ширина пера – 1,6 см. Пропорції пе-

ра – 1 : 4,6. Із упором, черешок округлий. 

Кінчик леза відламаний. Інв. 719/18,        

КВ-435.  

4. Довжина – 9,7 см, довжина пера – 

5,9 см, ширина пера – 1,82 см. Пропорції  

пера – 1 : 3. Із упором, черешок округлий. 

Інв. 719/20, КВ-435.  

5. Довжина – 8,75 см, довжина пера – 

4,6 см, ширина пера – 1,5 см. Пропорції 

пера – 1 : 3. Із упором, черешок округлий. 

Інв. 719/19, КВ-435.  

Вістря цього типу були широко роз-

повсюджені на Русі у ХІІ – першій поло-

вині ХІІІ ст. (до монгольської навали) [4,    

с.63]. 
Кілеподібне витягнуте з невеликим 

розширенням у верхній половині довжини 

пера: довжина – 8,55 см, довжина пера –   

5,2 см, ширина пера – 1,4 см. Пропорції 

пера – 1 : 3,7. Із упором, черешок округлий, 

зігнутий. Інв. 719/22, КВ-435. 
Кілеподібні з упором, без перехвату:  

1. Довжина – 4,7 см, довжина пера – 

3,7 см, ширина пера – 1,35 см. Пропорції 

пера – 1 : 2,7. Черешок округлий, зламаний 

та загнутий у бік. Інв. 719/28а, КВ-435.  

2. Довжина – 4,7 см, довжина пера – 

3,2 см, ширина пера – 1,5 см. Пропорції 

пера – 1 : 2,1. Інв. 719/29а, КВ-435.  

Вістря цього типу були поширені в 

другій половині ХІІ – ХІV ст. [4, с.64]. 
Усі кілеподібні вістря були знайдені в 

1949 році під час археологічних досліджень 

городища ХІ – ХІІІ ст. на горі Дівиці біля   

с. Сахнівки Пороською археологічною ек-

спедицією (керівник – В.Й. Довженок) (далі 

– знайдені в 1949 році біля с. Сахнівки). 
Ромбоподібні з упором і розширенням 

у нижній третині довжини пера:  

1. Довжина – 6,6 см, довжина пера – 

4,2 см, ширина пера – 1,4 см. Пропорції 

пера 1 : 3. Черешок круглий. А-496. Знайде-

не в с. Квітках, дата та обставини знаход-

ження невідомі.  

2. Довжина – 5,9 см, довжина пера – 

4,23 см, ширина пера – 1,4 см. Пропорції 

пера 1 : 3. Черешок підквадратний (?), кін-

чик відламаний, на черешку велика кіль-

кість іржі. Інв. 719/21, КВ-435. Знайдене в 

1949 році біля с. Сахнівки.  

3. Довжина – 8,21 см, довжина пера – 

5,3 см, ширина пера – 1,7 см. Пропорції 

пера 1 : 3,1. Черешок круглий. Інв. 719/30а, 

КВ-435. Знайдене в 1949 році біля               

с. Сахнівки.  

4. Довжина – 8,2 см, довжина пера – 

4,75 см, ширина пера – 1,45 см. Пропорції 

пера 1 : 3,3. Інв. 1093, КВ-577. Знайдене 



випадково в 1956 році в м. Корсуні-

Шевченківському біля р. Росі.  
Ромбоподібне витягнуте з упором і 

розширенням у нижній третині довжини 

пера: довжина – 8,3 см, довжина пера –    

6,8 см, ширина пера – 1,4 см. Пропорції 

пера 1 : 4,8. Черешок підпрямокутний. 

Кінчики леза і черешка відламані. Інв. 

719/23, КВ-435. Знайдене в 1949 році біля  

с. Сахнівки. Подібні були знайдені в 1900 – 

1901 роках біля с. Сахнівки [4, с.64–65]. Усі 

вістря стріл, знайдені на горі Дівиці біля 

Сахнівки в 1900 – 1901 роках, які 

згадуються в статті, зберігаються в Націо-

нальному музеї історії України (м. Київ).   
Ромбоподібне з рівними сторонами й 

увігнутими плечиками: довжина – 5,71 см, 

довжина пера – 4 см, ширина пера –        

1,71 см. Пропорції пера – 1 : 2,3. Із упором 

та коротким круглим черешком. Інв. 1093, 

КВ-577. Знайдене випадково в 1954 році в 

м. Корсуні-Шевченківському на березі        

р. Росі. 
Ромбоподібне з розширенням у серед-

ній частині довжини пера і пропорціями 

пера 1 : 3: довжина – 5,3 см, довжина пера – 

7,9 см, ширина пера – 1,75 см. Із упором, 

черешок круглий. Інв. 1472, КВ-638. 

Знайдене в 1956 – 1957 роках у с. Мико-

лаївці. Використовувались подібні вістря в 

ІХ – ХІІІ ст., особливо характерні для ХІІ – 

першої половини ХІІІ ст. [4, с.66]. 
Ромбоподібне з упором: довжина – 

4,25 см, довжина пера – 3,1 см, ширина пера 

– 1,1 см. Пропорції пера 1 : 2,8. Розширене в 

нижній частині пера, з короткою круглою 

шийкою, з перехватом біля упора. Черешок 

підквадратний, короткий. Кінчик леза 

відламаний. Інв. 1472/4, КВ-638. Знайдене в 

1956 – 1957 роках у с. Миколаївці. 
Ромбоподібне з невеликим розширен-

ням у верхній частині пера, без упора: 

довжина – 3,6 см, довжина пера – 2,1 см, 

ширина пера – 0,95 см. Пропорції пера 1 : 

2,2. З круглим черешком, кінець якого 

відламаний. Інв. 1093, КВ-577. Знайдене 

випадково в 1956 році в м. Корсуні-

Шевченківському біля р. Росі. 
Ромбоподібне «гніздовського» типу. 

Перо з випуклими сторонами і вгнутими 

плечиками, найбільше розширення – у 

нижній третині пера. Довжина – 10 см, дов-

жина пера – 4 см, ширина пера – 2 см, про-

порції пера – 1 : 2. Із упором, черешок круг-

лий. Інв. 773/27, КВ-491. Надійшло в 1952 

році з Київського історичного музею (нині 

– Національний музей історії України). 

Дата та місце виявлення невідомі. Вістря 

цього типу невеликих розмірів були широ-

ко розповсюджені в середині ХІ – ХІV ст., 

найбільш масово використовувались у ХІІ – 

ХІV ст. Подібні були знайдені в 1900 – 

1901 роках біля с. Сахнівки [4, с.65]. 
Ромбоподібні без упора:  

1. Довжина – 5,25 см, довжина пера – 

4 см, ширина пера – 2 см. Пропорції пера      

1 : 2. Черешок квадратний, короткий.       

Інв. 773/26, КВ-491.  

2. Довжина – 7,55 см, довжина пера – 

5,75 см, ширина пера – 2,5 см. Пропорції 

пера 1 : 2,3. Черешок квадратний, короткий. 

Інв. 773/25, КВ-491.  

Обидва вістря надійшли до фондів у 

1952 році з Київського історичного музею. 

Дата та місце виявлення невідомі. 

 3. Фрагмент (черешок і нижня 

частина пера). Довжина – 4,6 см, довжина 

пера – 1,9 см, ширина пера – 1,9 см.          

Інв. 1093, КВ-577. Знайдене в 1956 році 

випадково в м. Корсуні-Шевченківському 

біля р. Росі.  

У Східній Європі ромбоподібні вістря 

без упора були поширені у VІІІ – ХІV ст., у 

Подніпров’ї – в ХІ – ХІV ст. [4, с.68]. 
Ромбоподібне витягнуте (фрагмент; 

неповна форма унеможливлює атрибуту-

вання), із перехватом біля черешка: 

довжина – 10,75 см, довжина частини пера, 

що збереглась, – 4,9 см, ширина частини 

пера, що збереглась, – 0,95 см. Черешок 

округлий. Інв. 719/41, КВ-435. Знайдене в 

1949 році біля с. Сахнівки. 
Гостролисті, без упора:  

1. Довжина – 8,09 см, довжина пера – 

4,29 см, ширина пера – 1,5 см. Пропорції 

пера 1 : 2,8. Інв. 719/33, КВ-435.  

2. Довжина – 8,2 см, довжина пера – 

3,11 см, ширина пера – 1,31 см. Пропорції 

пера 1 : 2,4. Інв. 719/26, КВ-435. Черешки 

обох вістер у перетині круглі. Обидва 

вістря знайдені в 1949 році біля                    

с. Сахнівки.  

У Східній Європі гостролисті вістря 

без упора з’явились наприкінці І тис.         



до н. е. і існували до ХІІІ ст.; з Х ст. мали 

круглий і квадратний черешок [4, с.73]. 
Лавролисті з упором та круглим 

черешком:  

1. Довжина – 7,9 см, довжина пера – 

6,1 см, ширина пера – 1,5 см. Пропорції 

пера 1 : 4,1. Інв. 773/?, КВ-491.  

2. Довжина – 6,61 см, довжина пера – 

4,2 см, ширина пера – 1,85 см. Пропорції 

пера 1 : 2,3. Інв. 773/?, КВ-491. Обидва 

вістря надійшли до фондів у 1952 році від 

Київського історичного музею. Дата та 

місце виявлення невідомі. Подібні були 

знайдені в 1900 – 1901 роках біля                 

с. Сахнівки [4, с.74]. 
Кунжутолистого вістря фрагмент 

(перо): довжина пера – 3,9 см, ширина пера 

– 1,6 см. Пропорції пера – 1 : 2,4. Перо 

зігнуте. Інв. 719/46, КВ-435. Знайдене в 

1949 році біля с. Сахнівки. Подібні вістря 

також були знайдені в 1900 – 1901 роках 

біля с. Сахнівки [4, с.78]. 
Фрагменти плоских вістер: 

1. Черешок плоского вістря (у пере-

тині прямокутний). Дуже іржавий, зігну-

тий. Довжина – 5,8 см, ширина – 0,7 см.   

Інв. 719/32, КВ-435.  

2. Фрагмент леза плоского вістря. 

Довжина – 1,2 см, ширина – 1,5 см.           

Інв. 719/35, КВ-435. 

3. Фрагмент леза плоского вістря. 

Довжина – 4,2 см, ширина – 1,2 см.           

Інв. 719/34, КВ-435.  

4. Фрагмент леза плоского вістря, зіг-

нутий. Довжина – 5,8 см, ширина – 1,3 см. 

Інв.719/45, КВ-435. Усі фрагменти знайдені 

в 1949 році біля с. Сахнівки. 
Сектороподібний зрізень: довжина – 

5,7 см, довжина пера – 3 см, ширина пера – 

1,7 см. Пропорції пера 1 : 1,8. Без упора (?), 

черешок округлий (?). Дуже іржавий, тому 

визначити два показники, що під знаком 

питання, складно. Інв. 719/24, КВ-435. 

Знайдене в 1949 році біля с. Сахнівки. 

Подібні були знайдені в 1900 – 1901 роках 

біля с. Сахнівки.  

Використовувалися сектороподібні 

зрізні в ІХ – ХІ ст., найбільше – у Х – ХІ ст. 

Науковці вважають їх вістрями руськими 

або слов’янськими [4, с.71].  
Зрізні у вигляді вузької витягнутої 

лопаточки з кутовим закінченням леза:  

1. Довжина – 9,55 см, довжина пера – 

5,8 см, ширина – 1,43 см. Пропорція пера     

1 : 4. Черешок підпрямокутий. Інв. 719/38, 

КВ-435.  

2. Довжина – 9,8 см, довжина пера – 

5,6 см, ширина – 1,45 см. Пропорції пера     

1 : 3,9. Черешок підпрямокутний. Інв. 

719/40, КВ-435. Обидва вістря знайдені в 

1949 році біля с. Сахнівки. Крім с. Сахнів-

ки, зрізні цього типу були знайдені в похо-

ванні воїна-кочовика, датованому першою 

половиною ХІІІ ст., яке в 1894 році біля      

с. Пішок розкопав Микола Бранденбург (за 

Миколою Бранденбургом, курган № 323) 

[3, с.87–88]. 
Зрізні у вигляді витягнутої лопаточки 

з дугоподібним, тупим і кутовим закін-

ченням пера – це типові монгольські вістря, 

які використовували в ХІІІ – ХІV ст. До 

монгольської навали на Русі і, взагалі, у 

Східній Європі вони не були відомі. 

З’явилися вістря разом із ордами Батия в 

першій половині ХІІІ ст. У великих 

кількостях знайдені на всіх українських 

городищах, зруйнованих монголами. Набу-

ли поширення у Східній Європі в ХІІІ – 

ХІV ст. [4, с.75–76]. 
Трикутне, без шийки: довжина –     

5,42 см, довжина пера – 4 см, ширина пера 

– 1,45 см. Пропорції пера 1 : 2,8. З плоским 

прямокутним черешком. Інв. 1093, КВ-577. 

Знайдене в 1953 році в м. Корсуні-Шевчен-

ківському на березі р. Росі. Використо-

вувалися подібні вістря у VІІІ – ХІV ст. [4, 

с.63]. 
Ножеподібного вістря фрагмент [2,    

с.151]: довжина – 8,9 см, ширина – 1 см. 

Більше схоже на фрагмент однолезового 

ножа з прямою спинкою. Черешок плоский, 

плавно звужується від леза до кінця, у 

перетині прямокутний. Інв. 719/42, КВ-435. 

Знайдене в 1949 році біля с. Сахнівки. 
Металеві черешкові бронебійні 

вістря 
Шилоподібне, із пірамідальною коро-

ткою голівкою і довгою гранованою ший-

кою (квадратною у перетині), що розши-

рюється до упора, з простим упором: дов-

жина – 5,85 см, довжина бойової голівки – 

1 см, довжина шийки – 4,85, ширина грані 

голівки – 0,4 см, ширина грані шийки –   

0,69 см. Черешок у перетині – круглий.    



Інв. 719/43, КВ-435. Знайдене в 1949 році 

біля с. Сахнівки. Вістря цього типу з’яви-

лись на рубежі нашої ери і використо-

вувались до ХІV ст. і навіть пізніше [4,       

с.81–82]. 
Шилоподібні, квадратні в перетині, із  

простим упором:  

1. Довжина – 5,2 см, довжина бойової 

голівки – 2,95 см, ширина грані – 0,55 см. 

Черешок у перетині підпрямокутний (?).    

А-519. Знайдене в 1997 році в м. Корсуні-

Шевченківському на острові Коцюбин-

ського, у шурфі на місці ордерної галереї 

(між палацом і триповерховим флігелем), 

під час розвідкових досліджень Археоло-

гічної інспекції управління культури 

Черкаської обласної державної адміні-

страції (керівник робіт – Олександр 

Назаров) [5, арк.6].  

2. Фрагмент (частина пера і черешка). 

Довжина – 3,9 см, довжина бойової голівки 

– 2,3 см, ширина грані – 0,7 см. Черешок у 

перетині підпрямокутний (?). Інв. 719/25, 

КВ-435. Знайдене в 1949 році біля с. Сах-

нівки. 
Вістря цього типу з’явились на рубежі 

нашої ери і використовувались до ХІV ст. і 

навіть пізніше. Вістря іншого різновиду 

цього типу – зі скошеними кутами основи 

бойової голівки – були поширені лише в 

ХІІ – першій половині ХІІІ ст. Подібні зна-

йдені в 1900 – 1901 роках біля с. Сахнівки 

[4, с.75]. 
Шилоподібне, квадратне в перетині, 

без упора: довжина – 5,41 см, довжина 

бойової голівки – 3,8 см, ширина ширшої 

грані – 0,55 см, ширина вужчої грані –      

0,5 см. Черешок у перетині круглий.         

Інв. 719/2, КВ-435. Знайдене в 1949 році 

біля с. Сахнівки. Вістря цього типу викори-

стовувались у Східній Європі у Х – ХІV ст. 

[4, с.84]. 
Пірамідальне, із чотиригранним кін-

цем леза (квадратне в перетині) і круглою 

шийкою, з різким уступом між кінцем леза 

і шийкою, з упором: довжина – 6,95 см, 

довжина пера – 3,75 см, ширина грані – 

0,51 см. Черешок у перетині круглий.       

Інв. 719/31, КВ-435. Знайдене в 1949 році 

біля с. Сахнівки. Вістря цього типу були 

поширені на Русі, у Поволжі та на Північ-

ному Кавказі в ХІІ – ХІV ст. [4, с.82]. 

Бронебійне з ромбоподібними обри-

сами (ромбоподібне в перетині), без упора: 

довжина – 5,25 см, довжина бойової голів-

ки – 2,7 см, ширина ширшої грані – 0,75 см, 

ширина вужчої грані – 0,68 см. Черешок 

прямокутний у перетині. Інв. 1472/4,        

КВ-638. Знайдене в 1956 – 1957 роках у              

с. Миколаївці. 
Бронебійне (?) із ромбоподібними 

обрисами (овальне, у вигляді лінзи в 

перетині), із шийкою і упором: довжина – 

4,4 см, довжина бойової голівки з шийкою 

– 3,1 см, довжина голівки – 1,8 см, ширина 

голівки – 1 см. Черешок короткий, округ-

лий в перетині, загострений донизу. Інв. 

1472/4, КВ-638. Знайдене в 1956 – 1957 

роках у с. Миколаївці. Подібні були знай-

дені в 1900 – 1901 роках біля с. Сахнівки [4, 

с.80]. 
Ромбоподібне з бронебійним вістрям 

(ромбоподібне в перетині), із круглою 

шийкою (?) і упором: довжина – 4,2 см, 

довжина бойової голівки (з шийкою і 

упором) – 3,2 см, довжина бойової голівки 

(без шийки і упора) – 2 см, ширина бойової 

голівки – 0,9 см х 0,65 см. Черешок 

прямокутний у перетині. Дуже іржаве.     

Інв. 719/30, КВ-345. Знайдене в 1949 році 

біля   с. Сахнівки. Вістря цього типу харак-

терні для ХІ ст. Існувало кілька різновидів 

подібних вістер, але хронологічних відмін-

ностей вони не мають. Вістря цього типу 

були знайдені в 1900 – 1901 роках біля        

с. Сахнівки [4, с.80]. 
Ромбоподібне з бронебійним вістрям 

(ромбоподібне в перетині), без шийки і 

упора. Довжина – 4,6 см, довжина бойової 

голівки – 2,6 см, ширина – 1,1 см х 0,8 см. 

Черешок округлий у перетині. Інв. 1093, 

КВ-577. Знайдене випадково в 1956 році в 

м. Корсуні-Шевченківському на березі        

р. Росі. 
Ромбоподібне з бронебійним вістрям 

(ромбоподібне в перетині), із круглою ший-

кою і простим упором: довжина – 1,9 см, 

довжина бойової голівки – 1,9 см, ширина 

бойової голівки – 1,1 см. Черешок округлий 

у перетині. Інв. 1472/4, КВ-638. Знайдене в 

1956 – 1957 роках у с. Миколаївці. 
Бронебійне, з короткою трикутною 

(плоскою) голівкою, з довгою круглою 

шийкою, звуженою від центру до голівки і 



до упора, з перехватом біля черешка: дов-

жина – 4,6 см, довжина бойової голівки – 

0,52 см, довжина шийки з перехватом – 

4,08 см, ширина голівки – 0,6 см, діаметр 

шийки – 0,6 см. Черешок круглий, корот-

кий. Інв. 1472/4, КВ-638. Знайдене в 1956 – 

1957 роках у с. Миколаївці. 
Бронебійне, з трикутникоподібними 

обрисами, без упора: довжина – 4,5 см, дов-

жина пера – 1 см, ширина пера – 1,55 см. 

Черешок у перетині прямокутний. 

Інв.1472/4, КВ-638. Знайдене в 1956 – 1957 

роках у с. Миколаївці. 
Долотоподібне (прямокутне в пере-

тині) з найбільшим потовщенням у верхній 

частині вістря, з простим упором: довжина 

– 11,9 см, довжина бойової голівки – 6,2 см, 

ширина грані – 0,85 см. Черешок округлий. 

Інв. 719/39, КВ-345. Знайдене в 1949 році 

біля с. Сахнівки. 
Долотоподібне (квадратне в перети-

ні), з простим упором (?): довжина –       

6,62 см, довжина бойової голівки – 2,52 см, 

ширина грані – 0,8 см. Черешок підпрямо-

кутний. Інв. 719/44, КВ-345. Знайдене в 

1949 році біля с. Сахнівки. 
Долотоподібні вістря датуються сере-

диною ХІ ст. – першою половиною ХІІІ ст. 

Використовувались на Русі, але не були 

характерними для південних кочовиків і 

західних сусідів Русі [4, с.86]. 
Кістяні втулкові вістря стріл 
Кулеподібні, округлоконічні: 

1. Довжина – 4,05 см, зовнішній діа-

метр втулки – 0,9 см. А-471.  

2. Довжина – 4,3 см, зовнішній діа-

метр втулки – 1 см, гострий кінець відла-

маний. А-472.  

Обидва вістря були знайдені в 1996 

році в м. Корсуні-Шевченківському на 

острові Коцюбинського, у шурфі 6 багато-

шарового поселення, під час розвідкових 

досліджень Археологічної інспекції управ-

ління культури Черкаської обласної 

державної адміністрації (керівник робіт – 

Олександр Назаров) [6, арк.12].  

Подібні вістря використовувались з        

І тис. до н. е. до ХІV ст. Набули поширення 

на Русі та в кочовиків Поволжжя. Викори-

стовувалися під час полювання на хутряних 

звірів і в бою [4, с.87]. 
Кістяні черешкові вістря стріл 

Кілеподібної форми (у перетині, у 

верхній частині, – ромбоподібне, у нижній 

– шестикутне). Нижня частина леза та 

черешок відламані. 5,5 см х 1,7 см х 0,9 см. 

Інв. 719/37, КВ-435. 

Ромбоподібної форми. Кінчик леза та 

нижня частина відламані. 4,3 см х 1,5 см х 

1,0 см. Інв. 719/36, КВ-435.  

Кістяні черешкові вістря були знай-

дені в 1949 році біля с. Сахнівки. Подібні 

були знайдені в 1900 – 1901 роках там же 

[4, с.88]. 
У колекції вістер стріл давньорусь-

кого часу, що зберігаються в Заповіднику, 

93% (58 музейних предметів) складають 

металеві вістря. Серед них втулкових 

металевих – 8: двошипних – 5, кулеподібне 

– 1, ромбоподібне – 1, листоподібне 

арбалетне (?) – 1; черешкових плоских – 36: 

кілеподібних – 8, ромбоподібних – 14, 

гостролистих – 2, лавролистих – 2, кунжу-

толисте – 1, зрізних – 3, трикутне – 1, 

ножеподібне – 1, фрагментів – 4; череш-

кових бронебійних – 14. 
Кістяних вістер стріл – 4: втулкових 

кулеподібних округлоконічних – 2, череш-

кове кілеподібне – 1, черешкове ромбо-

подібне – 1. 
Більшість вістер стріл використо-

вувались під час бойових дій. У ХІ –        

ХІІІ ст. по р. Росі проходив кордон Русі. 

Щоб захистити державу від набігів кочо-

виків, київський князь Ярослав Мудрий 

почав будувати на Росі фортеці та дерево-

земляні вали. Нині відомо понад 20 місць, 

де на р. Росі в ХІ – ХІІІ ст. знаходились 

фортеці. На території сучасного Корсунь-

Шевченківського району збереглося п’ять 

городищ ХІ – ХІІІ ст.: поблизу Миколаївки, 

у Стеблеві, у Корсуні-Шевченківському, 

біля Набутова та на горі Дівиці біля 

Сахнівки [7].  
За літописними та археологічними 

даними, найважливішими були фортеці, 

залишки яких збереглись біля сіл Мико-

лаївки, Сахнівки та в м. Корсуні-

Шевченківському. Основу колекції вістер 

стріл давньоруського часу у фондовому 

зібранні Заповідника складають вістря, 

знайдені під час археологічних розкопок і 

випадково на трьох останніх вищеза-

значених пам’ятках. 



У 1952 році Інститут археології АН 

УРСР (нині – Інститут археології Націо-

нальної академії наук України) передав до 

фондів 32 вістря стріл, знайдені в 1949 році 

біля с. Сахнівки. Серед переданих вістер 

металевих черешкових плоских – 23 (кіле-

подібні – 8, ромбоподібні – 4, гостролисті – 

2, кунжутолисте – 1, зрізні – 3, ножеподібне 

– 1, фрагменти – 4); металевих черешкових 

бронебійних – 7; кістяних черешкових – 2. 
Про обставини знаходження вістер на 

горі Дівиці у звіті експедиції сказано: «Роз-

копки рову дали матеріал для з’ясування 

умов, при яких сталася пожежа. У рові було 

знайдено 32 залізні наконечники стріл і       

2 залізні наконечники списів. Цей факт 

свідчить, що біля стін городка відбувалась 

військова боротьба. Варта уваги та 

обставина, що більшість наконечників стріл 

знайдена у внутрішній стінці рову, куди 

вона потрапила від ворожих військ, що 

стріляли в оборонців городка. 
Підтвердженням того, що городок 

загинув під час ворожого нападу, є і те, що 

недалеко від розкопаного рову в стінці 

траншеї часів Другої світової війни 

виявлено кістяк людини, яка була похована 

з наконечником стріли у хребті. Імовірно, 

що цей кістяк належав одному з оборонців 

городка, який загинув під час воєнних дій і 

був похований саме тут, на городищі, бо 

через облогу городка не було можливості 

поховати його на кладовищі за межами 

городка. Наконечник стріли, виявлений у 

хребці кістяка, за своєю формою подібний 

до наконечників, знайдених у внутрішній 

стінці рову. 
Серед наконечників стріл, виявлених 

у рові, переважають видовжено ромбо-

видні, з ребром, що трохи виступає, 

виїмкою в нижньому кінці леза. Довжина 

наконечників стріл разом із стрижнем, який 

призначався для насадження на древко, має 

10 – 12 см. Такою формою характери-

зуються наконечники, які виявлені у 

внутрішній стінці рову. Зустрілись також 

один ножевидний наконечник, два плоскі з 

вістрями у вигляді тупого кута і шість 

чотиригранних, із яких п’ять ребристих 

загострених й один долотовидний. Крім 

того, було знайдено два кістяні нако-

нечники стріл із подовженим ребром» [2,    

с.153]. У 1900 – 1901 роках під час розко-

пок на городищі ХІ – ХІІІ ст. на горі Дівиці 

біля с. Сахнівки, які проводив Віктор Гезе, 

було знайдено 154 вістря стріл. Нині вони 

зберігаються в Національному музеї історії 

України. 
У 1957 році Микола Гупало передав 

до фондів 12 вістер стріл давньоруського 

часу, які він знайшов біля с. Миколаївки у 

1956 – 1957 роках. Серед переданих вістер 

– 5 металевих втулкових (двошипних – 3, 

кулеподібне – 1, ромбоподібне – 1), 5 

металевих черешкових бронебійних, 2 

металеві черешкові плоскі (ромбоподібні). 

У 1956 році Микола Гупало брав участь у 

роботі Половецього загону (керівник – 

Василь Довженок) Радянсько-болгарської 

археологічної експедиції, яка досліджувала 

городище ХІ – ХІІІ ст. на хуторі Поло-

вецькому, та комплекс пам’яток того ж 

періоду біля с. Миколаївки [1, с.146]. 

Можна припустити, що саме тоді, а також у 

наступному році Микола Гупало обсте-

жував пам’ятки різних археологічних куль-

тур біля с. Миколаївки, а зібрані артефакти 

передав до фондів Музею історії Корсунь-

Шевченківської битви. Серед переданого є 

матеріали не лише давньоруського часу, а й 

трипільської, скіфської та черняхівської 

культур. У 1957 році Микола Гупало пере-

дав до фондів металеве втулкове вістря, 

знайдене на хуторі Половецькому. 
Вістря стріл із м. Корсуня-Шевчен-

ківського надійшли до фондів у 1950 роках 

(знайдені випадково) та в 1996 році 

(знайдені під час археологічних дослід-

жень). Усього їх 10: 2 кістяні втулкові 

кулеподібні, 1 металеве втулкове двошип-

не, 2 металеві черешкові бронебійні, 5 

металевих черешкових плоских (ромбо-

подібних – 4, трикутне – 1). 
В історичному музеї Заповідника 

представлені 52 вістря стріл ХІ – ХІІІ ст., 

більшість із них знайдені на давньоруських 

пам’ятках у м. Корсуні-Шевченківському, 

біля сіл Миколаївки та Сахнівки. 
___________________ 
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