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Археологічні відкриття в Україні 2000-2001 рр.//3бірка наукових праць/Під ред. Н.О. Гаврилюк. Київ. ІА НАНУ, 2002- 301 стор.
У 102 публікаціях (26 відноситься до 2000р., 75 -д о 2001; 1-зроблена за матеріалами розкопок
попередніх років), які супроводжуються численними ілюстраціями, предаставлені результа
ти розкопок пам'яток кам'яної доби, періоду бронзи, раннього залізного віку, античної куль
тури, ранніх слов'ян, періоду Київської Русі. Публікуються окремі знахідки. Наводяться дані
про результати археологічних розвідок.
Для археологів, істориків, антропологів.

Археологические открытия в Украине 2000-2001 рр.//Сборник научных трудов/Под ред.
Н.А. Гаврилюк. Киев. ИА НАНУ, 2002- 301 стр.
У 102 публикациях (26 относится к 2000г., 75 - к 2001; 1-подготовлена материалам раскопок
предыдущих лет), которые сопровождаются илюстрациями, предаставлены результаты рас
копок памятников периода камня, бронзы, раннего железного века, античной культуры, ран
них славян, периода Киевской Русри. Публикуются отдельные находки. Приводятся данные
про результаты археологических разведок.
Для археологов, историков, антропологов.

Archaeological Researches in Ukraine 2000-200l//Editor N.O.Gavriliuk/ Kyiv, IA NASU.2001- 301 p,
The collection of articles contain 102 papers about results of archaeological investigations in Ukraine.
There are many plates and drawings in the book. 26 papers are related to 2000, 75 ones are related to 2001
and 1 paper describes the excavation of other years. The sites of the Stone and Bronze Ages, Early Iron
Age, Antiquity, Early Slavs, period of Kyiv Russ were investigated.
For archaeologist, historians, anthropologists.
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сережки (рис. 1: 77), сердоликовые и стеклянные бусы, два бронзовых браслета. В сумочке на
поясе погребенной были найдены бронзовые бубенчики, спиралевидные пронизи, пуговицы,
стеклянные и сердоликовые бусы, бронзовый щитковый перстень, бронзовая копоушка с верх
ней частью оформленной в виде головы барана (рис. 1:79), бронзовая подвеска-лун ница (рис, 1;
20). У ног погребенной лежала заготовка пряслица из стенки сосуда с намеченным центром.
В целом инвентарь позволяет датировать данное погребение IX в.
Аксьонов B.C., Скирда В.В.
Харківський обласний історичний музей
Харківський національний університет ім В. М. Кар ази іа
Результати розвідок на р. Братеїшці
У квітні 2001 року були проведені археологічні розвідки по правому берегу річки Братениця (приток р. Ворскла). Було обстежено відрізок берегу протяжністю більш 20 км (від
с. Братениця Богодухівського району Харківської області до с. Шевченкове Великописарівського району Сумської області). Наслідком дослідження було знаходження трьох раніш
невідомих селищ. На двох із них (одно 400 м на північ від с. Братениця. друге супротив с. Шевченкове) зібрано кераміку доби бронзи та черняхівської культури.
Перше з виявлених поселень розташовано на другій надзаплавній терасі правого бере
га річки Братениця в 400 м на
північ від с. Братениця. На ро
зораній поверхні поселення зус
трічаються фрагменти ліпної ке
раміки б р он зового періоду
(рис.І: 7,2) та кружального по
суду черняхівської культури
(рис. 1: 3).
Друге поселення виявлено
в урочищі Семенцеве (між селами
Братениця та Івано-Ш ийчино
Богодухівського району). На
обох схилах урочища було зібра
но фрагменти кераміки. По дну
Семенцева урочища протікає
струмок, який впадає в річку Бра
тениця, де створено ставок. Біля
ставка було зачищено стінки
якоїсь сучасної ями (неподалік від
покинутого будинку), в наслідок
чого було знайдено уламки кісток
великої рогатої худоби та фраг
менти кераміки. Вся кераміка
(зібрана на схилах урочища й
знайдена в ямі) відноситься до
бронзової доби, скоріш за все її
можна пов’язати зі зрубною куль
турою.
На місці розташ ування
третього зі знайдених поселень
(розташовано на високому пра
вому березі річки Братениці на
проти с. Шевченкове Великописарівського району Сумської
області) також, як і на поселені
Рис. 1. 1-3- кераміка біля с. Братениця Богодухівського
біля с. Братениця було зібрано
району Харківської області; 4-8 - кераміка біля с.
фрагменти кераміки доби брон
Шевченкове Великописарівского району Сумської області;
зи (рис.1; 4, 5) і черняхівської
9-10 - кераміка з урочища Семенцеве Богодухівського
культури (рис. 1: 6-8).
району Харківської області.
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