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У польовому сезоні 2013 р. Германо-Сло-

в’ян ська археологічна експедиція Харківсько -

го національного університету імені В.Н. Ка-

разіна продовжувала дослідження пам’яток 

пізньоримського часу на території Харківської 

обл. Роботи виконувались в рамках спільного 

проекту з Євразійським відділенням Німець-

кого археологічного інституту (відповідаль-

на — доктор Е. Шультце) «Інфраструктура об-

ласті дніпро-донецького вододілу у пізньо-

римський час та на початку доби Великого 

переселення народів».

На поселенні Війтенки-І (Валківський р-н) 

дослідженню піддавалась ділянка Б. На місці 

аномалій, виявлених під час геофізичних дослі-

джень, було закладено дві площадки — 3 та 4 — 

розмірами 130 та 105 м2 відповідно. В культур-

ному шарі обох площадок знайдено фрагменти 

черняхівської гончарної кераміки та світлогли-

няних амфор римського часу, вироби із глини та 

кістки, бронзові та залізні фібули, пряжки тощо. 

З цієї площі походить також велика кількість 

фрагментів ліпної кераміки бронзового віку. На 

площадці 3 геомагнітній аномалії відповідали 

залишки наземного об’єкту (об’єкт 17), пред-

ставленого у вигляді чотирьох скупчень глиня-

ної обмазки різної величини, двох майданчиків 

з обпаленої глини, із горизонтально вмазаними 

фрагментами гончарних сосудів, та скупчення 

глиняних грузил пірамідальної та прямокутної 

форми. Геомагнітна аномалія у площадці 4 ви-

явилась 152-мм артилерійським снарядом часів 

Великої вітчизняної війни.

На могильнику Війтенки було дослідже-

но площу 730 м2, на якій відкрито 39 поховань 

(поховання 152—190), 11 з яких відносилось до 

інгумацій та 28 — до кремацій. У культовому 

шарі могильника знайдено фрагменти гончар-

ної кераміки та амфор із вториннообпаленою 

поверхнею. Серед інгумацій найбільш цікавим 

виявилось поховання 183, в ямі розмірами 3,1 

× 2,16 м, де знаходилось два кістяки у скорче-

ному положенні, орієнтовані головою на пів-

ніч. До інвентарю поховання входили 12 кру-

жальних сосудів, бронзові фібула та клюко-

подібна булавка, кістяний гребінець, глиняні 

пряслице та грузило ткацького верстату.

М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова, Е. Шультце

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОРИМСЬКОГО 
ЧАСУ У ХАРКІВСЬКІЙ обл.

Цього року було продовжено досліджен-

ня могильника біля смт. Зачепилівка (Зачепи-

лівський район). Могильник інтенсивно руй-

нується піщаним кар’єром, під час розробки 

якого було виявлено цю пам’ятку. Минуло-

річні дослідження дозволили зафіксувати по-

рушене поховання 1 (інгумація). У 2013 році, 

для визначення ступеню збереженості мо-

гильника, була досліджена його частина, яка 

прилягає до західного краю кар’єру. У траншеї 

загальною площею 48 м2 виявлено два похо-

вання: урнову кремацію (поховання 2) та інгу-

мацію (поховання 3). До поховання 2 входили 

два сосуди, поховальною урною слугував ліп-

ний горщик, який вінцем до низу перекрива-

ла гончарна миска. Поховання 3 містило шість 

сосудів (три гончарні миски, два гончарних та 

один ліпний горщик) та залишки залізних ре-

чей (ножа та поясної пряжки). Культовий шар 

насичений слабо, в основному, фрагмента-

ми гончарної кераміки із вториннообпаленою 

поверхнею. На сьогодні могильник Зачепи-

плівка є однією із найпівденніших черняхів-

ських пам’яток північно-східного ареалу чер-

няхівської культури.

На території Зміївського району були про-

ведені археологічні розвідки, маршрути яких 

пролягали вздовж мокрих балок та по пер-

шим надзаплавним терасам річок Сіверський 

Дінець, Мож, Борова, Вільшанка, Джгун, Бе-

рестова. Під час розвідок виявлено п’ять но-

вих (Константівка 1, 2; Жданівка 1, Борки 1, 

Зміїв 1) та обстежено територію дев’яти вже 

відомих (Водяне 2, Безпалівка 1, Рябухине 3, 

4, Борки 2, Соколове 2, Колісники, Остро-

верхівка, Лазуківка 2) поселень пізньорим-

ського часу. На пам’ятках зібрано матеріал 

у вигляді фрагментів черняхівських гончар-

них сосудів, частини залізних та бронзових 

речей.

Дослідження Германо-Слов’янської архео-

логічної експедиції ХНУ імені В.Н. Каразіна 

на території Харківської області у 2013 р. зна-

чно доповнюють базу археологічних джерел 

для вивчення періодів пізньоримського часу — 

початку епохи Великого переселення народів у 

області дніпро-донецького вододілу.


