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У 2011  р. сумісною експедицією Слобідської 
археологічної служби та Харківського національ-
ного університету ім.  В.Н.  Каразіна продовжені 
планомірні дослідження городища скіфського 
часу біля с. Циркуни, розташованого на терито-
рії Харківського р-ну Харківської обл. Розкопки 
зосереджувалися на двох частинах житлового 
майданчика пам’ятки. 

Роботи на розкопі 10 розпочаті в 2009 р. з до-
слідження зольного пагорба, що розташовуєть-
ся у північній частині Другого двору. Цьогоріч-
ні траншеї закладені на схід від вже розкопаної 
площі. Потужність культурного шару помітно 
зменшується, як і насиченість матеріальними 
залишками. Простежена наступна стратигра-
фія: під лісовим дереном (0,05—0,10  м) залягає 
давній чорнозем культурного шару потужністю 
0,2—0,3 м, у якому знайдено масовий керамічний 
та остеологічний матеріал, поодинокі фрагменти 
глиняної обмазки, інші побутові предмети; з гли-
бини 0,25—0,35 м починається рівень поховано-
го ґрунту (суглинок, що поступово переходить у 
материкову глину), де виявлено декілька непо-
вних розвалів ліпних посудин. З цієї ж глибини 
фіксуються заглиблені в материк об’єкти. Усьо-
го в межах розкопу знайдено 10 ям та, очевидно, 
одну культову ямку (завглибшки 0,2 м від давньої 
поверхні), в яку покладено мініатюрну посудин-
ку. Господарські комплекси мали округлу в плані 
форму діаметром від 0,9 до 1,7 м та завглибшки 
від 0,6 до 1,7 м від сучасної поверхні. У північній 
частині зафіксовано два відкритих вогнища (на 
відстані 2,0 м один від одного), які візуально про-
стежуються за пропеченим на 0,1  м суглинком. 
Розташування об’єктів у межах розкопу хаотич-

не. Знахідки представлені уламками та розвала-
ми ліпного посуду, кістками тварин, уламками 
кам’яних розтирачів і зернотерок, глиняними 
пряслицями та фрагментами конусів, залізними 
знаряддями праці (серпи, проколки, голка, ножі), 
бронзовими вістрями стріл, залізним перснем. 
Для датування дослідженої ділянки важливими 
є уламки античних амфор і сіроглиняний гон-
чарний посуд IV  — першої половини ІІІ  ст. до 
н. е. 

Розкоп 12 закладено в північно-східній час-
тині Першого двору для вивчення системи 
оборонних споруд. Оскільки із заходу та сходу 
в цій частині пам’ятки візуально не простежу-
ється будь-яких земляних укріплень (валів), а 
житлова частина переходить у ескарпований 
схил мису, то вирішено перевірити наявність 
або відсутність тут слідів дерев’яних конструк-
цій. Розкоп орієнтований за сторонами світу, 
площею 48  м2 (6,0  × 8,0  м), східний край його 
заходив на схил ескарпу. Встановлено, що у цій 
частині городища відсутні дерево-земляні укрі-
плення  — вона широко використовувалась у 
побутовій діяльності (усього зафіксовано п’ять 
господарських ям, одна з яких  — на початку 
схилу). Окрім того, з’ясовано, що на певному 
етапі існування пам’ятки його населення по-
чало засипати ескарп золистим ґрунтом з по-
бутовими відходами. Потужність цього шару на 
схилі доходить до 0,9  м. За датуючим матеріа-
лом початок подібних дій належить до середини 
V ст. до н. е. 

Розкопки 2011  р. ще раз підтвердили пер-
спективність подальших досліджень городища 
біля с. Циркуни.

К.Ю. Пеляшенко
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