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брунатного, іноді темно-жовтого кольо
ру, без матеріальних залишків. Загалом, 
культурний шар насичений знахідка
ми. Найбільша концентрація артефактів 
спостерігається до глибини 0,2 м.

Всього в межах розкопу виявлено чо
тири заглиблені у материк об'єкти: три 
господарські ями та заглиблений котло
ван приміщення. Ями мають округлу або 
округло-овальну форму, стінки верти
кальні, в одному випадку розширюються 
у підбій, глибина від рівня сучасної по
верхні 0,70-1,10 м. Заповнені ями пере
важно твердим чорноземно-глинистим 
грунтом із незначною кількістю артефак
тів. у  південній частині розкопу зафік
совано котлован приміщення (яма № 4): 
форма прямокутна з заокругленими ку
тами, орієнтовна довгою віссю по лінії 
північний схід -  південний захід, розміри 
5,20x3,80 м. Північно-східний кут котло
вану приміщення має невелике загли
блення, що, ймовірно, вказує на розмі
щення входу з цього боку. Стінки котло
вану вертикальні, з незначним нахилом у 
середину. Дно приміщення рівне. В цен
тральній частині зафіксовано дві стовпо
ві ями (основна -  0,50 м у діаметрі і глиби
ною 0,50 м та допоміжна діаметром 0,20 м 
і глибиною ОДО м). Котлован приміщен
ня заповнений чорноземним ґрунтом, у 
південній частині чорноземно-золистим, 
насичений матеріальними залишками.

Основна маса речового матеріалу з 
розкопу представлена численними улам
ками ліпного посуду: профільовані гор
щики (Рис. 1, 2-4), фрагменти верхніх 
частин і ручок глечиків (Рис. 1, 5-6, 9-10),

бортики мисок (Рис. 1, 7-8), уламки по
судин малих розмірів (Рис. 1, 11-14). У 
межах розкопу виявлено кілька бортиків 
великих глиняних «жаровень». Технічна 
кераміка представлена глиняними пряс
лами та їх уламками (Рис. 1 ,15-18). Окре
му категорію знахідок складають предме
ти мініатюрної глиняної пластики: дві мі
ніатюрні посудинки та «хлібець» (Рис. 1,
19-21). Гончарний посуд представлений 
фрагментами стінок античних амфор та 
уламками сіроглиняного посуду. В куль
турному шарі та у заповненні комплексів 
виявлений остеологічний матеріал, що 
представлений кістками тварин. Також, 
у нашаруваннях постійно фіксуються 
шматки каміння (пісковик та кварцит). 
Виявлені кам'яні вироби: точильний ка
мінь та намистина (Рис. 1, 22-23). Заліз
ні вироби представлені сокирою-теслом 
(Рис. 1, 24), шильцями-проколки (Рис. 1, 
26-28), язичком від поясної пряжки (Рис. 1, 
25). Виявлено кілька знахідок нового часу: 
залізний ніж та гри цвяхи. У заповненні 
приміщення знайдено два наконечники 
стріл (Рис. 1, 29-30), з культурного шару 
походить невеликий фрагмент бронзової 
зооморфної бляшки. Про сліди місцево
го металургійного виробництва свідчать 
знахідки шлаку та бронзового виплеску.

Розкопки ІДиркунівського городища 
у 2014 р. дозволили отримати важливу 
інформацію про шіаніграфію та інтен
сивність забудови пам'ятки у її північній 
частині. Підтвердилися попередні спо
стереження і висновки, іцодо періоду за
будови Другого двору з кінця V -  початку 
IV ст. до н.е.

І.А. Сніжко

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ 
СТОЯНКИ БІЛЯ с. КАМ'ЯНКА у  2014 РОЦІ

Експедиція Харківського історич
ного музею продовжила досліджен
ня пізньопа неолітичної стоянки біля 
с. Кам'янка. Пам'ятка знаходиться на 
високому мисі при впаданні в р. Сівер-

ський Донець невеличкої правої притоки 
р. Суха Кам'янка, за 1, 5 км на південний 
схід від с. Кам'янка Ізюмського району. 
Мис являє собою горизонтальну терасу, 
що піднята над рівнем р. Сіверський До-
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Рис. 1. Кам'янт-2014. 1, 2, 5 -  нуклеуси, 3 -  різець, 4 -  проколка.
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нець на 8-10 м. Пам'ятку відкрито 2004 р. 
Площа, досліджена у 2005-2014 рр. ста
новить 146 м2.

Культурні рештки, представлені роз
щепленим кременем, фрагментами кіс
ток тварин, дрібними шматочками вох
ри та вугілля, утворюють розтягнутий по 
вертикалі горизонт знахідок. Найбільша 
їхня концентрація спостерігається у світ
ло-коричневому та жовтува то-палевому 
суглинку, окремі артефакти зустріча
ються в гумусовому горизонті та у ти
повому лесі. Відзначено деяке падіння 
залягання культурного шару з півдня на 
північ і з заходу на схід, що відповідає 
зниженню рельєфу в бік обох річок, та 
пов'язане з особливостями ґрунтоутво
рення в голоцені. Він не має специфічно
го забарвлення, пошкоджений внаслідок 
дії постгенетичних факторів: відсутності 
консервації артефактів після завершення 
функціонування пам'ятки; переміщення 
артефактів угору внаслідок процесів за
мерзання і танення; впливу делювіаль
них процесів; діяльності риючих тварин.

Крем'яні знахідки мають добрий 
стан збереженості, не обкатані, їх по
верхня вкрита шаром патини та каль
цитовими патьоками. В якості сировини 
використовувався місцевий темно-сірий 
високоякісний кремінь.

Пам'ятка досліджується суцільною 
площею, з використанням методики 
розкопок шару умовними горизонтами 
з фіксацією артефактів на місті знахід
ки. Для завершення дослідження пери
ферійної частини стоянки у 2014 р. зі 
східної сторони до розкопаної ділянки 
зроблено прирізку 4 м2. Нечисленні ар
тефакти розпорошені, не утворюють 
скупчень. На поверхні мису зібрано під
йомний матеріал.

Колекція артефактів налічує 
140 предметів і включає нуклеуси, ну- 
клевидні уламки, технічні сколки, від
щепи, пластинки, знаряддя з вторинною 
обробкою. Із двох пренуклеусів один 
використовувався як відбійник. Нукле
усів 5: двоплощадковий із зустрічним 
сколюванням, чотирьохплощадковий 
кубовидний, одноплощадковий спра
цьований, торцевий двох площадковий 
(Рис. 1, 1). Торцевий (Рис. 1, 2). До цієї 
групи належать нуклевидний уламок та 
біфас. Група технічних сколів налічує 
47 екземплярів і представлена сколами 
формування та підживлення нуклеусів, 
реберчастими сколами та їх фрагмента
ми, сколами підправки площадки нукле
усів. Відщепів та їх фрагментів 64, з них 
7 первинні, 19 напівпервинні, 31 плас
тинчасті. Пластинки та їхні фрагменти 
утворюють групу з 11 екземплярів. До 
виробів із вторинною обробкою нале
жать різець плаский на відщепі (Рис. 1, 
3), проколка на фрагменті пластинчас
того відщепу (Рис. 1, 4),фрагмент ребер- 
частого сколку з ретушованою ділянкою. 
На поверхні зібрані неолітичні знаряд
дя, для виготовлення яких було вико
ристано пізньопалеолітичні заготовки: 
скребок кінцевий на відщепі, відщеп з 
ретушованою ділянкою. Також до нео- 
літично-енеолітичного часу відносяться 
нуклеус дтя пластин (Рис. 1, 5), відщеп 
напівпервинний, два відщепи з ретушо
ваними ділянками.

Цьогорічні розкопки завершили до
слідження східної периферійної частини 
стоянки. Час існування пам'ятки припа
дає на причорноморський етап пізнього 
плейстоцену і знаходиться в межах пере
ходу від ранньопричорноморського ста- 
діалу до початку пізньольодовиків'я.
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