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Наукова конференція 
«Проблеми історії та археології України»,до 60-річчя від початку дослідження 

Більського городища Харківським університетом. 
Презентація виставки «Підсумки польових досліджень 2018 року» 

 
14 грудня 2018 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

(приміщення Музею археології університету) відбудеться наукова конференція «Проблеми історії 
та археології України», до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським 
університетом. Метою форуму є інформування наукової громадськості про дослідження цього 
року, скеровані на вивчення пам’яток археології та сприяння охороні культурно-історичної 
спадщини, а також популяризація знань з археології, історії, краєзнавства. 

О 15:30 в Музеї археології університету відбудеться відкриття виставки знахідок, 
здобутих у результаті робіт археологічних експедицій під час польового сезону 2018 р. 
Виставка триватиме до 1 лютого2019 р. 

У презентації матеріалів виставки візьмуть участь науковці, які представляють науково-
дослідні центри м. Харкова, що займаються питаннями вивчення і охорони археологічних 
пам’яток як на території Слобожанщини, так і сусідніх областей. Тематика доповідей охоплює 
проблеми, пов’язані з дослідженням археологічних пам’яток від палеоліту до середньовіччя. 

 
Сніжко І. А., Бабенко Л. І. (Харківський історичний музей). Пізньопалеолітична 

експедиція Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова 
Пізньопалеолітична стоянка біля с. Кам’янка Ізюмського району була відкрита у 

2004 році експедицією ХІМ під керівництвом І. А. Сніжко і досліджується уже протягом 
14 польових сезонів. У 2018 році роботи проводилися на західній периферійній частині 
стоянки. Колекція крем’яних артефактів включає нуклеуси, нуклевидні уламки, відбійники, 
відщепи та пластини. Знаряддя із вторинною обробкою представлені різцями, фрагментом 
наконечника з боковою виїмкою, скребками. На кількох пластинках та відщепах зафіксовано 
сліди спрацьованості у вигляді ретуші утилізації. Стоянка датується часом близько 15 тис. 
років тому та належить до кола епіграветських пам’яток. 
 

Пеляшенко К. Ю. (Харківський історичний музей). Археологічні дослідження на 
території Дергачівського і Харківського районів Харківської області 
У 2018 р. археологічна експедиція Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова 
здійснила розкопки курганного могильника скіфського часу «Дергачі»: досліджено 4 кургани, 
отримано колекцію предметів та інформацію про поховальний обряд. На території 
Дергачівського і Харківського районів проводились археологічні розвідки, в результаті яких 
зафіксовано та обстежено дев’ять поселень (мідно-кам’яна доба, бронзовий вік, скіфський час, 
черняхівська культура) та п’ять курганних могильників скіфського часу. 
 

 
Шрамко І. Б., Задніков С. А., (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Скіфська археологічна експедиція. 
У 2018 році було продовжено дослідження Західного укріплення Більського городища 

скіфської доби. У розкопі відкрите наземне приміщення, прослідковано залишки стін, печі, 
знайдений речовий матеріал, характерний для середньоскіфського часу.Уперше в межах 
зольника № 5виявлено унікальну культову споруду з кам’яним фундаментом другої половини 
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VI ст. до н. е. Серед чисельних знахідок слід відмітити уламки бронзового казана, вістря стріл, 
рідкісні кістяні вироби. Проведено спільні з історико-культурним заповідником «Більськ» 
розкопки поселення Барвінкова гора, виявлено поховання скіфського часу, господарські ями, у 
заповненні яких знайдені виразні зразки ліпного посуду, вироби з металів, предмети 
античного імпорту (грецька амфора та інше). Крім того відкрито житло давньоруського часу, 
матеріальні залишки козацьких часів. 

У рамках польової археологічної практики проведені розкопки поселення 
ранньоскіфського часу в урочищі Лазьківські Ставки -1.Відкриті залишки наземного житла, 
господарська яма, численні предмети матеріальної культури, серед яких слід відмітити 
вироби з кістки та рогу. Деякі з них оформлені у т.з. скіфському звіриному стилі. Пам’ятка є 
перспективною для розуміння механізму формування Більського археологічного комплексу. 

На Східному укріпленні закладено розкоп у південній частині поселення, відкрито 
садибу кінця VI ст. — V ст. до н. е., залишки печей та глиняних жертовників. 

 
Любичев М.В., Мизгін К.В., Шультце Е., ВарачоваК. Г., Філатов Д. О., Руснак В. В. (ХНУ 

імені В. Н. Каразіна). Дослідження Германо-Слов’янської археологічної експедиції 
У польовому сезоні 2018 року Германо-Слов'янська археологічна експедиція 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна сумісно з Євразійським відділом 
Германського археологічного інституту продовжуваладослідження пам'яток пізньоримського 
часу на території Харківської області. Продовжено розкопки поселення та могильника 
Війтенки-І, поселення Війтенки-ІІ (Валківський район), могильника Зачепилівка 
(Зачепилівський район), також проведено розвідки на території Валківського району. На 
поселені Війтенки-І було досліджено площу 235 кв. м. з насиченим знахідками культурним 
шаром та вивчені яма та заглиблений об’єкт. На поселенні Війтенки-ІІ розпочато вивчення 
заглибленого об’єкт, виявленого під час шурфування 2015 року. Наразі об’єкт законсервовано 
для подальшого вивчення наступного року. На могильнику Війтенки досліджена площа — 230 
кв. м. та відкрито вісім поховань (№ 225–232). 

На могильнику біля смтЗачепилівка, який кожен рік продовжується інтенсивно 
руйнуватися піщаним кар’єром, було досліджено 192 кв. м. та виявлено чотири поховання 
(№42–45) одна урнова кремація та три інгумації.  

 
Аксьонов В. С. (Харківський історичний музей), Скирда В. В. (ХНУ імені В. Н. Каразіна). 

Дослідження катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів 
У польовому сезону експедиція Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова разом 

з експедицією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводила роботи 
на ранньосередньовічному Верхньо-Салтівського могильнику. Зусиллями експедиції було 
розкопано чотири катакомби (№ 145, 146, 148, 150), дула досліджена поховальна камера 
катакомби № 130, дромос якої бур розкопаний ще у 2015 р. Також експедицією було виявлено 
та розкопано три дромоси катакомб № 143, 147, 147, поховальні камери яких з якихось причин 
не були зроблені. Найбільш цікавим є катакомба № 148, яка містила поховання чоловіка з 
шаблею та глечиком, на дні якого знаходиться клеймо у вигляді «мальтійського» хреста. 

 
Аксьонов В. С. (Харківський історичний музей). Дослідження могильника салтівської 

культури біля с. Металівка 
Експедиція Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова у ході охоронних робіт на 

ранньосередньовічному могильнику біля с. Метайлівка Вовчанського району дослідила три 
ґрунтові поховання (№ 534, 535, 536). Два поховання (№ 534 та № 536) містили сліди 
навмисного вкопу в поховання з метою знешкодження небіжчиків. Поховання № 536 містило 
поховання чоловіка, супроводжував у потойбічний світ кінь. Поряд с конем було покладено 
збрую, ремені якої були прикрашені чисельними бляшками зі срібла. 

 
 



3 
Колода В. В. (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди). Середньовічна експедиція Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
Досліджено 265,5 м2, це збільшило вивчену площу пам'ятки майже до 10 тис. кв. м. 

В культурному горизонті салтівської археологічної культури (сер.VIII— середини Х ст.) інколи 
зустрічалися артефакти від бронзової доби до новітнього часу. Серед салтівських артефактів 
переважають уламки гончарного посуду, індивідуальних знахідок небагато. З семи салтвських 
комплексів, що були в роботі, до кінцядослідженочотири: 2 житла та 2 погреби. В кожному 
житлі зафіксовані сліди поховального культу: комплекс–113 —містив рештки кремаційного 
обряду, в комплексі — 112 виявлено інгумаційне поховання 4-х осіб. 

 
Скирда В.В. (ХНУ імені В. Н. Каразіна).Середньовічна експедиція ХНУ імені В. Н. Каразіна 

У 2017–2018 рр. проводились дослідження на території Валківського та 
Дергачівського районів Харківської області 

У 2017 р. розвідки із шурфуванням вздовж західного схилу на лівому березі р. 
Черемушна у межах Валківського р-ну Харківської обл. між селами Огульці та Черемушна. У 
2,5 км на схід від останнього було виявлено та досліджене поселення пеньківської культури, 
датоване VII ст. 

Впродовж 2018 р. розвідки проводилися на території Дергачівського району 
Харківської області. Маршрут розвідок пролягав вздовж лівого берега р. Лопань від м. Дергачі 
до с. Нова Козача, а також вздовж схилів Стульнєвої балки між селами Нове та Слатино та 
північною околицею с. Черкаська Лозова вздовж правого берега р. Лозовенька. В результаті 
проведений робіт було виявлено 10 поселень та один могильник. Досліджені пам’ятки 
належать до різних епох: поселення Безруківка-ІІІ датується добою енеоліту-бронзи, 
Макарове-І — середньою-пізньою бронзовою добою (зрубна та бондарихінська культура), 
Прудянка-І та Дергачі «Вулиця культури» — пізньою бронзовою добою (бондарихінська 
культура) Безруківка-ІІ — раннім залізним віком, поселення Нові Дергачі-І, Нові Дергачі-ІІ та 
Білаші-І датуються раннім середньовіччям (пеньківська культура), поселення та могильник 
біля с. Нове, поселення Черкаська Лозова належать до черняхівської культури.  

 
Окатенко В. М. Археологічні дослідження скіфської експедиції харківського 

осередку ДП «НДЦ «ОАСУ» ІА НАН України у 2018 р. 
Експедиція продовжила дослідження Люботинського курганного некрополю. Розкопано 

курган № 3 Караванської групи. Насип майже зруйнований, а діаметр близько 20 м. Під 
насипом зафіксовано 2 поховання і тризна: основне № 1 (0,95/1,05⨉2,3/2,35) заглиблене на 
1,15 м від похованого ґрунту і впускне № 2 (2,58⨉1,10/1,35) глибиною — 0,7 м. Обидві могили 
були розташовані за лінією Півд.-Півн., а небіжчики головою на Півд. Окрім уламків ліпної 
кераміки у впускній могилі зафіксовані чотири вістря стріли. Поховання № 2 датується др. 
половини - кінцем VI ст. до н. е. 

Також на південно-східній околиці сел. Караван у лісі відкрито і складено план селища 
скіфського часу із 26 зольниками. 

 
Голубєва І. В., Голубєв А. М. Археологічні дослідження середньовічної експедиції 

харківського осередку ДП «НДЦ «ОАСУ» ІА НАН України у 2018 р. 

 
 

Детальніша інформація про конференцію на сайті історичного факультетуhttp://history.karazin.ua, 
сайті ХОІАТhttp://khiao.wordpress.com/ 

та сторінці Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна у facebook 
https://www.facebook.com/Музей-археологии-ХНУ-имени-ВНКаразина-161826994192036/ 

 
068 9942331 Анна Андрусишина 


