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Івановича, були збудовані літаки та гелікоптери другого покоління, що 

посилило та додало активності у авіаційне виробництво багатьох інших 

країн, таких як Англія, Франція, СРСР. 

Але найкращою моделлю Сікорського вважалися гелікоптери S-58, 

які вперше піднялися в повітря в 1954 році. Завдяки своїй 

багатофункціональності цей вертоліт тривалий час залишався 

найпопулярнішим в світі. Саме цю машину королева Великої Британії 

Єлизавета ІІ назвала найкомфортнішим засобом пересування [5, c. 91]. 

Підсумувавши можна сказати, що досягнення Ігоря Сікорського 

просто неоціненні. Усього він розробив 17 базових моделей літаків і 18 

гвинтокрилів, в тому числі турбінні гвинтокрили, гвинтокрили-амфібії з 

шасі, що забираються, і «літаючі підйомні крани». Ці вертольоти відомі у 

всьому світі. Вони встановлювали світові рекорди зі швидкості, 

вантажопідйомності, тривалості і дальності польотів. Їх надзвичайно 

цінують пілоти: гелікоптери Сікорського можуть повністю зруйнуватися, 

але людина в них залишиться живою. Сікорський отримав понад 80 

різноманітних нагород. 
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УМАНЩИНА В СТАРОДАВНЮ ДОБУ 

 

Територія нашого краю, як і Україна, була заселена людьми ще за 

первісного ладу. Первіснообщинні люди з’являються на території нашого 

краю у період пізнього палеоліту, приблизно 15-18 тис. років тому. У 

процесі дальшого розвитку мисливства вдосконалилися кам’яні знаряддя 

праці, збільшувалась їх кількість і виникали нові форми [2, с.7]. 

На території краю відкрито три палеолітичні стоянки у селах Кути, 

Бабанка і Володимирівка. Найбільш дослідженою є Володимирівська 

стоянка, що була відкрита колишнім працівником Уманського 

краєзнавчого музею археологом М. Якимовичем. Розкопки там 
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проводилися у 1939-1940 роках. У 1946 році у Володимирівці працювала 

археологічна експедиція Інститут археології АН України[2, с.8]. Під час 

розкопок знайдено типовий багатошаровий пам’ятник характерний для 

сезонних мисливських поселень, які періодично виникали в зручному 

місці, на берегах річок. Виявлені знахідки здебільшого зосереджувались 

біля вогнищ, набуваючи форм скупчень культурних залишків. Тут 

виявлено залишки кісток північного оленя. В самому нижньому шарі – 

залишки мамонта, північного оленя. В самому нижньому шарі – залишки 

мамонта, північного оленя, зубра, коня. Знайдено сліди декількох вогнищ, 

в яких виявлено кремінні знаряддя праці: скребки, різець та ін.[3, с.34]. 

Близько 14-12 тис. років тому почалася епоха середнього кам’яного 

віку – мезоліту. У цей період, поряд з удосконаленням знарядь праці, було 

зроблене важливе відкриття досить складного для того часу механічного 

знаряддя – лука. Великі родові колективи мисливців змінилися порівняно 

невеликими групами мисливців. Озброєна луком і стрілами людина тепер 

мала більшу самостійність і можливість полювати сама[2, с.9]. 

На Уманщині виявлено пам’ятки раннього мезоліту на р. Синюсі в 

районі Володимирівки. По-перше, слід відмітити знайдений наконечник 

стріли, а також ряд інших виробів із кременя. В районі с. Завалля 

Гайворонського району Кіровоградської області виявлено поселення 

пізнього мезоліту[3, с.36]. 

На території історичної Уманщини виявлена рання неолітична 

пам’ятка – поселення в урочища Мельнича Круча біля села Сабатинівка, 

розташоване на мисоподібному виступі надзаплавної тераси лівого берега 

Південного Бугу. Тут виявлено крем’яні і кістяні знаряддя, в тому числі й 

мікролітичні вкладиші, на зразок трапецій. У глиняному тісті кераміки є 

домішка товчених черепашок. Посудини типу горшків і чаш мали лощену 

поверхню і прикрашалися замкнутими колами, зигзагами та іншим 

орнаментом[3, с.37]. 

У ІV-ІІ тис. до н.е. (період неоліту) поряд із збиральництвом, 

полюванням і рибальством первісні люди почали переходити до 

скотарства і землеробства. Скотарство виникло у результаті приручення 

тварин. Спочатку тварини приручилися з метою створення запасів їжі, а 

потім – і для одержання молока, шкіри, вовни тощо. Пізніше, на основі 

збирання рослинної їжі, виникає вирощування хлібних злаків та городніх 

культур і відбувається перехід до землеробства[2, с.9]. 

Пам’ятки неоліту зафіксовані біля с. Левківка Ново-Архангельського 

району. На березі р. Синюхи знайдено вироби із кременю: ножі, скребки, 

проколи, неклеуси, також глиняний посуд і уламки з орнаментом, 

характерним для неоліту. Тут же виявлено вироби з кістки: куски мотик, 

ніж з ікла дикого кабана. Поодинокі знахідки цього періоду виявлено біля 

села Папужинці Тальнівського району, це – два кам’яні молотки, мотика, 
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кремнієве долото, глиняне грузило, а також біля сіл Громи та Танське, 

Уманського району – вироби із кременя [3, с.37]. 

В енеоліті (ІV-ІІІ тис. до н. е.) у племен які населяли територію 

сучасної Правобережної України і Молдавії, розвивалося мотичне 

землеробство і перехід до ранніх форм орного. Найяскравішою 

археологічною культурою цього періоду була трипільська. Перші знахідки 

цієї культури було зроблено відомим київським археологом В. Хвойкою на 

початку ХХ ст. Житла будували залежно від місцевих умов: де був ліс – з 

плах, обмазаних глиною, де бракувало лісу – з глиняних вальків або т. зв. 

саману [1, с.49]. 

Археологічна карта трипільських поселень на Уманщині засвідчує 

те, що пам’ятки цієї культури зустрічаються у більше, ніж 100 пунктах. 

Археологами досліджуються унікальні трипільські поселення-гіганти біля 

Тальянок (400 га), Майданецького (270 га), Доброводів (250 га). 

У районі с. Майданецького було знайдено пізнє трипільське 

поселення загальною площею 300 га. На місці поселення виявлене кругове 

та радіальне планування вулиць, а також залишки 400 жител. Дослідники 

припускають, що загальне число житло у поселенні становило 1500, і в них 

проживало приблизно 20-24 тис. осіб. 

У ході археологічних розкопок в с. Володимирівці виявлені 200 

наземних жител, що розміщувалися у вигляді концентричних кругів. 

Характерною рисою жител цього поселення є наявністю у них 

хрестовидних жертвенників, які уможливлюють висновок про існування 

релігійних уявлень у трипільців. Макети цих жител та трипільського 

поселення біля с. Сушківка експонуються в Уманському краєзнавчому 

музеї. 

Отже, археологічні знахідки, що відносяться до найдавніших часі на  

території Уманщини, засвідчують про інтенсивний розвиток населення цієї 

землі починається з палеоліту. 
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