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К.Ю. Пеляшенко

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИРКУНІВСЬКОГО ГОРОДИЩА 
НА ХАРКІВЩИНІ

Спільна експедиція Слобідської архео
логічної служби та історичного факультету 
Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна продовжила дослідження 
Циркунівського городища скіфського часу в 
2010 р. (керівник розколу К.Ю. Пеляшенко, 
керівник студентської археологічної прак
тики Ю.В. Буйнов). П ам ’ятка  розташована 
на території Циркунівської сільської ради 
Харківського р-ну Харківської обл.

Роботи були зосереджені на двох ділян
ках: розкопки па території Другого двору го
родища (розкоп 10) та підчистка валу в райо
ні південного входу (розкоп 11).

Розкоп 10. Продовжено дослідження пів
нічної частини Другого двору, розширено 
межі розколу в західному, південному та 
східному напрямках. Загальна розкрита 
площа в 2010 р. склала 152 м2. Простежено 
закінчення зольного насипу, основну час
тину якого досліджено в 2009 р. За золь
ником стратиграфія була такою: від 0 до 
0,05—0,10 м — лісовий дерп, від 0,05—0,10 до 
0,25—0,30 м — чорноземний ґрунт із мате
ріальними залиш ками (давній культурний 
шар), від 0,25—0,30 до 0,35—0,40 м — су
глинок, що переходить у материкову глину. 
У східній частині розкопу виявлено вісім 
заглиблених у материк об’єктів. Заповнен
ня ям насичено фрагментами ліпного по
суду, значна кількість яких реконструйова
на. П’ять ям (9—13) розташовані на досить 
невеликій площі (24 м2). Заповнення цих 
комплексів чорноземно-золисте, в ньому 
наявні шматки пропеченої глиняної обмаз
ки з відбитками прутів. Значна кількість 
обмазки виявлена в культурному шарі по
ряд і над цими комплексами (на глибині від 
0,05—0,10 до 0,30 м). У західній частині до-

сліджені три господарські комплекси: дві 
ями, стінки яких розширювалися у підбій 
(ями 14—15), та одна вісімкоподібна яма, 
що складалася з двох підовальних частин, 
одна з яких глибша на 0,2 м. Заповнення цих 
комплексів — чорноземно-глинистий ґрунт, 
майже без залишків. У південній частині за
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Рис. 1. ІІлаи городища.А4



фіксовано одну господарську яму (17), стін
ки якої розширюються в підбій. Заповнення 
-  чорноземно-золисте з уламками ліпного 
посуду та значною кількістю подрібнених 
кісток тварин. За  2 м на схід від ями знахо
дилося відкрите вогнище у вигляді пропече
ного на 0,1 м суглинку (діаметр 0,4 м).

Знахідки з розкопу представлено улам
ками ліпного посуду, кістками тварин, 
шматками глиняної обмазки, кам ’яними 
зернотерками, глиняними пряслицями, ке
рамічною дрібного пластикою, уламком за
лізного ножа, кам ’яним точилом, фрагмен
том верхньої частини бронзового казана, 
фрагментами античних амфор, сіроглиня- 
ним і червоноглиняним гончарним посудом. 
Досліджена ділянка, за матеріалом, дату
ється IV ст. до н. е.

Розкоп 11 — підчистказахідного профілю 
центрального валу в районі південного вхо
ду та дослідження території поряд (ЗО м2).

Найбільша висота валу становила 1,55 м від 
рівня давнього похованого ґрунту. Під пів
нічною частиною насипу валу було зафіксо
вано рів, засипаний внаслідок будівництва 
пізнішої лінії укріплень. Найбільша глиби
на рову 2,6 м від рівня давнього похованого 
ґрунту. Стратиграфічно в ньому простежу
ється два будівельних періоди: спочатку він 
мав трапецієподібну форму, а на другому 
етапі набув конічної форми, з боку зовніш
нього ескарпу його було заглиблено ще на 
0,3 м. Одночасно з засипкою рову другого 
будівельного періоду, на його місці був зве
дений вал, який утворений переважно попе
лястим ґрунтом, насиченим матеріальними 
рештками (уламки ліпного посуду, кістки 
тварин), а зверху -  перекритий глиною та 
чорноземом.

Окрім цього, в 2009—2010 рр. знято інстру
ментальний план городища з прив’язкою всіх 
розкопів минулих років.
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