
                  Наш край в далекому минулому. 
 

Наш край, розташований на південному сході Північного 

Причорномор’я, є продовженням Російської рівнини з багатими чорноземами і 

розкішною степовою рослинністю. Відсутність лісів, численних річок, озер 

робить клімат краю засушливим. Середньорічна кількість опадів досягає 300-

400 мм, періодично бувають пилові бурі. 

 

  

        Первісні люди в нашому краї оселялись на берегах річок, на схилах 

Дніпра. Жили, як правило, в печерах і куренях. На території району були 

виявлені цікаві стародавні знахідки. Біля села Петро-Свистунового поблизу 

скелі Орел була знайдена стоянка людей стародавнього періоду – палеоліту 

(150-10 тис. років до н.е.), 7 стоянок пізнього палеоліту (40-10 тис. років до 

н.е.) в балках Дубовій, Кайстровій, Осокорівці, а також слов’янські поселення 

XI-XIII ст.. н.е. 

В 1968-1969 роках експедиція Академії Наук УРСР досліджувала 

пам’ятки неоліту (6-4 тис. років до н.е.) у групі курганів, розташованих на 



території Матвіївської, Михайлівської і Петро-Михайлівської сільських рад. 

Експедиція подарувала районному краєзнавчому музею предмети поховання 2 

тисячоліття до н.е., в їх числі кам’яні сокири, скребла, кремнієві пластини, 

наконечники стріл. Пізнавально-історичне значення мають кургани-

могильники на землях Михайло-Лукашівської сільської ради: Бариня, 

Петрашівська могила, Тарасова могила. 

Друга половина кам’яного віку характеризується появою більш 

різноманітних виробів з каменю і кістки: скребла, ножі, ножеподібні пластини, 

наконечники списів. Основні заняття людей цього періоду – мисливство, 

рибальство. Умови існування стародавніх людей були важкими, тому життя-

коротким. 

Основні досягнення епохи неоліту – виробництво глиняного посуду, 

поява землеробства. 

В XII-III ст. до н.е. в наш край прийшли з Азії племена скіфів, які вели 

кочовий спосіб життя, мандруючи в кибитках по степах. Були також і 

землероби. Для тієї доби характерні ямні і катакомбні поховання. 

Скіфів витіснили племена сарматів, які прийшли з Уралу і Поволжя 

(кінець ІІІ ст.. до н.е.) 

Сарматів змінили гунно-аланські племена (кінець IV-Vст. н.е.) 

В ІІІ ст.. н.е. межиріччя Дніпра і Дону стає центром формування 

слов’янських племен.  

В VII ст. н.е. на землі Таврії прийшли хозари. Після розгрому 

Хозарського Каганату в X ст. Київським князем Святославом найбільш 

небезпечними в степах стали печеніги. Давні слов’яни вели з ними постійні 

війни. 

В середині XI ст. Таврійські землі були зайняті половцями, які залишили 

після себе кам’яні скульптури – баби. Кам’яні баби – це зображення 

половецького воїна, руки його опираються на меч поперед себе, а волосся 

часто показане заплетеним в косу. Дві такі скульптури зберігаються у 

районному краєзнавчому музеї.  

Багато племен і народів, етнічних груп в різні епохи пройшло по землях 

нашого краю. Вони несли і утверджували свою культуру, звичаї, обряди. Багато 

створеного і залишеного одними руйнувалось і знищувалось іншими. Історія 

зберегла для нас дещо із цінної спадщини, створеної поколіннями народів. 
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