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Научная конференция-презентация 

Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. 
Итоги полевых исследований в 2015 году 

 
23 декабря 2015 г. в Музее археологии Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина (начало работы — 14:00) состоится научная конференция-
презентация «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия 
Украины. Итоги полевых исследований в 2015 году». Целью форума является координация 
усилий научной общественности, направленных на содействие охране культурно-
исторического наследия, продолжение научных исследований памятников археологии и 
популяризацию знаний по археологии, истории, краеведению. 

Конференция откроется презентацией нового выпуска ежегодного журнала 
«Древности» (2014-2015). В 14:30 состоится открытие выставки находок, полученных в 
результате работ археологических экспедиций во время полевого сезона 2015 г. Выставка 
продлится до 30.01.2016 г. 

В работе конференции-презентации примут участие руководители археологических 
экспедиций, представляющие все научно-исследовательские центры Харькова, 
занимающиеся вопросами исследования и охраны археологических памятников. Тематика 
докладов охватывает проблемы, связанные с исследованием археологического наследия от 
палеолита до позднего средневековья. 

 
Сніжко І. А., БабенкоЛ. І. (Харківський історичний музей). Робота 

пізньопалеолітичної експедиції ХІМ у 2015 році 
Проведено розвідки на території Балаклійського району, результатом яких стало 

відкриття 6 місцезнаходжень. Біля с. Криничне зібрано кремінь пізньопалеолітичного та 
енеолітичного часу, а також вкладень серпа та кераміку бронзової доби. Поблизу 
с. Первомайське зафіксовано 3 пункти з яких походять пізньопалеолітичні крем’яні вироби 
та середньовічна кераміка. На схід від с. Волобуївка зафіксоване велике місцезнаходження 
крем’яних та кварцитових артефактів — майстерня з первинної обробки поруч з виходами 
сировини, що функціонувала протягом різних історичних епох. Колекцію складають 
відщепи, нуклевидні уламки та нуклеуси, є незначна кількість знарядь. Серед знахідок 
присутні фрагменти середньовічної кераміки. 

 
Пеляшенко К. Ю. (Харьковский исторический музей). Раскопки городища скифского 
времени у с. Циркуны 

Циркуновское городище уже много лет является объектом археологических 
исследований. В 2015 г. экспедиция Харьковского исторического музея продолжила 
раскопки памятника. Работы велись на двух участках: изучение жилой площадки городища 
и исследование фортификационных сооружений. Была получена информация о характере 
внутренней застройки городища, обнаружены хозяйственные постройки. Из культурного 
слоя и археологических комплексов происходит коллекция артефактов скифского времени: 
лепная глиняная посуда и другие изделия из глины, железные орудия труда, бронзовые 
наконечники стрел, каменные орудия. Важную информацию для понимания древней 
техники строительства оборонительных сооружений удалось получить, осуществив разреза 
эскарпа восточного склона мыса городища. 
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Аксёнов В. С. (Харьковский исторический музей). Исследования катакомбного могильника 
у с. Верхний Салтов 

В 2015 г. совместная экспедиция Харьковского исторического музея и исторического 
факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина продолжила 
исследования на Верхне-Салтовском IV могильнике. За время работ была вскрыта площадь 
132 м2. Было исследовано полностью 3 катакомбных захоронений (№ 126, 127, 129), вскрыт 
дромос не законченной катакомбы (№ 128), дромос катакомбы № 130 и исследована 
погребальная камера катакомбы № 131. В погребениях были найдены личные украшения, 
элементы поясной гарнитуры, предметы вооружения, керамические сосуды. 

 
Лаптєв О. О. (ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»). Дослідження Бочковського 
могильника салтівської культури у 2014–2015 рр. 

Бочковський могильник (Вовчанський р-н Харківської обл.) було відкрито 
В. К. Міхеєвим у 1961 р., але перші дослідження на ньому проведено лише восени 2014 р. На 
сьогодні розкрито 362 м2, виявлено 13 різнопланових комплексів. Переважно це 
різноорієнтовані інгумації в складних ямах з дерев’яними конструкціями, але відкрито 
також катакомбу, заготовку дромосу, поховання черепа. У похованнях знайдено прикраси, 
предмети побуту, посуд, уламки монет. За монетними знахідками (у 4-х комплексах) 
могильник датується першими десятиліттями ІХ ст. 

 
Голубєва І. В., Голубєв А. М. (ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»; Державний 
історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську; Слов’янський краєзнавчий музей). 
Археологічні розвідки у Слов’янському районі Донецької області у 2015 р. 

На Маяцькому городищі та його околицях проведено шурфування для встановлення 
меж поселення золотоординського часу та інтерпретації знахідок культової пластики 
Київської Русі. У Теплинському лісі досліджено два комплекси-схованки та виявлено 
шаманського бронзового ідола половецького часу; а також кремаційне поховання і тайник 
салтівської культури із знаряддями праці, кінським спорядженням, керамічними виробами 
тощо в урочищі Государів Яр. Встановлено орієнтовні межі пам’ятки та атрибутовано її як 
кремаційний могильник салтівської культури. 

 
Голубєва І. В., Окатенко В. М. (ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»). Рятівні 
археологічні дослідження Харківської фортеці у 2015 р. 

Рятівні розкопки проводились на дитинці Харківської фортеці (вул. Університетська, 
16). Досліджено культурний шар та залишки житлових і господарських споруд 
золотоординського часу та козацької доби. Садиба (житло-майстерня та льох) перших 
переселенців — коваля та ткалі — датується сер. XVII ст. До особових знахідок належать: 
археологічно цілі керамічні вироби, фрагментований кістяний гребінець, срібні, білонові та 
мідні монети Західної Європи та Московського царства, текстиль. 

 
Окатенко В. М., Голубєв А. М. (ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»). Археологічні 
дослідження (наукові експертизи і розвідки) ДП ОАСУ «Слобідська археологічна 
служба» на території м. Харків та Харківської обл. у 2015 р. 

У 2015 р. співробітниками «Служби» під час проведення наукових експертиз 
зафіксовані культурні нашарування кінця XVIII ст. по пров. Саммерівському та окремі речі 
другої половини XVII ст. по вул. Нетіченській у м. Харкові. Обстежені кургани, що 
продовжують руйнуватись — «Турецька могила», «Горизонт». 

У м. Богодухів зафіксовано поселення «доби бронзи-раннього заліза», а на території 
Краснокутського та Сахновщинського р-нів обстежені і зафіксовані GPS курганні поховання. 

Були проведені тематичні розвідки. У Чугуївському р-ні оглянуто скіфське городище 
«Кочеток II» навколо якого виявлені 2 поселення із зольниками, які отримали назву 
«Кочеток» та «Бабчанка». Поряд із зольниками виявлено два невеликих салтівських 
кремаційних могильника з аналогічними назвами, досліджено декілька поховань. Додатково 
досліджувалось городище «Смородське» поряд із яким зафіксовано нові поселення із 
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зольниками. Оглянуто Перекіпський вал, знято план курганного могильнику, що 
долучається до нього. Обстежено захисні укріплення і знято план скіфського городища 
«Старі Валки», яке також розташоване біля валу в сучасному лісі. Зібрано підйомний 
матеріал кінця VII — початку VI ст. до н. е. (вістря стріл, шпильки, кінська упряж), проведено 
шурфування, розпочато зйомку плану великого (більше 30 зольних насипів) поселення, яке 
прилучається до вказаного городища. Виявлено великий за розмірами кремаційний 
могильник салтівської культури біля с. Н. Бишкін, досліджено два поховання. 

 
Колода В. В. (ХНПУ имени Г. С. Сковороди). Средневековая археологическая экспедиция 
ХНПУ имени Г. С. Сковороды 

Средневековая археологическая экспедиция в 2015 г. р. продолжила изучение 
городища в с. Мохнач Змиевского р-на Харьковской обл. и селища Мохнач-II в 3,5 км на север 
от него. На городище изучено около 650 кв. м. Среди 12 комплексов хазарского времени 
особый интерес вызывают 6 жилищ, одно из которых относится к редкому типу круглых в 
плане сооружений. В единственной хозяйственной яме скифского времени выявлены 
остатки 8 горшков. Кроме того, в культурном слое обнаружены артефакты различных 
категорий: орудия труда, предметы быта и культа, вооружение, части лошадиной упряжи. 
На салтовском селище Мохнач-II проведены топографические и спасательные работы. 

 
Шрамко И. Б., Задников С. А. (ХНУ имени В. Н. Каразина). Исследование Бельского 
городища в 2015 г. 

В 2015 г. Скифская экспедиция ХНУ имени В. Н. Каразина продолжала изучение 
Бельского городища. На Восточном укреплении обнаружены десять хозяйственных 
комплексов, получен интересный материал V—IV вв. до н. э. На Западном укреплении 
исследовался зольник № 13. Прослежены границы раскопа 1906 г., открыты хозяйственные, 
жилые и культовые объекты VII — начала V вв. до н. э. Материальную культуру 
характеризуют лепная посуда, изделия из железа, бронзы и других материалов. 
Наибольший интерес представляют предметы античного импорта.  
 
Любичев М. В., Шультце Э., Мызгин К. В., Варачева К. Г. (ХНУ имени В. Н. Каразина). 
Исследования Германо-Славянской археологической экспедиции в 2015 г. 

В полевом сезоне 2015 г. Германо-Славянская археологическая экспедиция ХНУ 
имени В. Н. Каразина продолжила исследования памятников позднеримского времени (III—
V вв. н. э.) на территории Харьковской области. В частности, изучались поселение и 
могильник черняховской культуры возле с. Войтенки Валковского р-на (это был 
двенадцатый год исследований на этом археологическом комплексе). На поселении, на 
площади 400 кв. м были исследованы 11 ям и остатки 7 углубленных и наземных объектов, 
в том числе, вероятно, производственного назначения, сделаны интересные находки в 
культурном слое. На могильнике было исследовано 7 погребений (7 ингумаций). Сегодня 
этот черняховский могильник является самым крупным из исследованных могильников 
этой археологической культуры восточнее р. Днепр. 

Важным этапом работы экспедиции в этом году стали исследования на могильнике 
у пгт Зачепиловка, который продолжает разрушаться несанкицонированной разработкой 
карьера (к сожалению, в период осени 2014 — весны 2015 гг. карьером была разрушена 
значительная часть этого уникального памятника археологии нашей области). Однако 
работами экспедиции в этом году исследовано 19 погребений: 7 ингумаций и 12 кремаций, 
при том, что остатки трех погребений были обнаружены и исследованы в стенке карьера 
или среди глыб отколотого грунта. 

 
Подробнее информация о конференция-презентация на сайте ХИАО 
http://khiao.wordpress.com/ 


