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УДК 902.21(477.54)"-06/-03"

К. Ю. Пеляшенко
(м. Харків)

НЕвІДОМІ РОЗКОПКИ ПОСЕЛЕННЯ  
СКІФСЬКОГО чАСу ОСтРОвЕРхІвКА

Публікуються матеріали з колекції Харківського історичного музею 
імені М. Ф. Сумцова з розкопок І. Ф. Левицького на поселенні 

Островерхівка на Харківщині в 1950 р.

Ключові слова: лісостеп, скіфський час, Островерхівка, музейні ко-
лекції, Левицький І. Ф.

Пам’ятки скіфського часу лісостепової частини басейну р. Сіверський 
Донець на сьогоднішні є одними з найбільш вивчених серед пам’яток 
раннього залізного віку в Лісостепу. Систематичні розкопки городищ, 
селищ і курганних могильників тут розпочались з другої половини ХХ ст. 
і з перервами тривають до сьогодні. Видано кілька узагальнюючих праць, 
в яких подано повну характеристику археологічних матеріалів, зроблені 
висновки соціального і етнокультурного характеру (Шрамко 1962, с. 176–
234; Либеров 1962; Гречко 2010). Втім в архівах і нау кових фондах музейних 
установ досі трапляються артефакти невідомих нам досліджень старо-
житностей скіфського часу. Саме таким невідомим дослідженням відо-
мого в літературі поселення Островерхівка присвячена ця публікація.

За даними, наведеними Б. А. Шрамком, поселення і курганний мо-
гильник біля с. Островерхівка (Зміївський район Харківської області) 
були виявлені в 1950 р. експедицією Б. О. Рибакова, який в тому ж році 
розкопав один з курганів. Цього ж року частина поселення була огляну-
та співробітниками Харківського історичного музею І. Ф. Левицьким та 
Л. П. Ланде (Шрамко 1951, с. 12).

Протягом 1951–1953 рр. на поселенні здійснювались археологічні 
розкопки експедицією під керівництвом Б. А. Шрамка, в ході яких було 
досліджено чотири зольники. Як зазначав дослідник, поселення Ост-
роверхівка дає картину, типову для поселень раннього залізного віку в 
басейні Сіверського Дінця. Результати розкопок дозволили простежити 
сегментацію патріархальної общини, як наслідок природного росту на-
селення, і виокремити кілька етапів цієї сегментації, що виражено в по-
яві нових груп зольників (Шрамко 1962, с. 185).

Крім розкопок, було оглянуто пам’ятку й укладено її план (рис. 1). 
Всього на поселенні Островерхівка Б. А. Шрамком було зафіксовано 60 
зольників. Навіть на сьогоднішній день – це одне з найбільших посе-
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лень, відомих нам не тільки в басейні Сіверського Дінця, а й у межах 
всього Дніпро-Донецького Лісостепу. Зольники розміщені п’ятьма гру-
пами, чотири з яких розташовані вздовж правого берега р. Чернявка (ліва 
притока р. Мжа), одна група, що складається всього з трьох зольників, 
знаходиться на протилежному березі. Неподалік від четвертої (найбільш 

Рис. 1. Островерхівка. План поселення та курганного могильника, 
укладений Б. А. Шрамком (Шрамко 1956, с. 57, рис. 1).
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північної) групи зольників, біля витоків річки, розташовано курганний 
могильник, частину насипів якого було розкопано в 1950, 1952–1953 рр.

Огляд пам’ятки в 2017 р. показав, що зольні насипи, які розташова-
ні на ріллі, насьогодні розорані і фіксуються лише за плямами світлого 
попелястого ґрунту на поверхні. Збереглись лише насипи в лісі, але й ті 
зазнають пошкодження в результаті діяльності грабіжників.

У «Довіднику з археології України. Харківська область» інформація 
про дослідження І. Ф. Левицького на поселенні Островерхівка відсутня 
(Шрамко, Михеев, Грубник-Буйнова 1977, с. 78). Немає згадки про такі і в 
узагальнюючих працях, присвячених археологічним пам’яткам басейну 
р. Сіверський Донець (Шрамко 1962, с. 178–179; Либеров 1962, с. 10; Гречко 
2010, с. 7–8). Отже, дослідження співробітників Харківського історич-
ного музею на зазначеному поселенні під керівництвом І. Ф. Левицького 
випали з поля зору науковців. І це не дивно, оскільки немає ані публіка-
цій, ані наукового звіту.

Втім, у фондах Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова 
зберігається кілька колекцій, пов’язаних із дослідженнями пам’ятки. Це 
три колекції: Арх. 8, 16 і 17. Одна з них (Арх. 8) значиться як «Керамичес-
кий материал, найденный в ходе археологических разведок, проведенных 
в 1950 г. И. Ф. Левицким и Л. П. Ланде на селище скифского времени у 
с. Островерховка Харьковского района1 Харьковской области» і склада-
ється з 439 артефактів (фрагменти ліпленого посуду і глиняна обмазка). 
Однак, більшу увагу привертають дві інші колекції. Арх. 16 записана як 
«Археологические материалы скифского времени, найденные при рас-
копках зольников на поселении у с. Островерховка Харьковского райо-
на Харьковской области в 1950 г.», складається з 513 артефактів. Арх. 17 
«Археологические материалы скифского времени, найденные на селище 
у с. Островерховка Змиевского (Готвальдского р-на Харьковской обл.) 
И. Ф. Левицким и Л. П. Ланде», складається зі 129 артефактів. Всі записи в 
Інвентарній книзі здійснені в 1980 р. на основі колекційних списків.

Окрім записів в Інвентарній книзі, привертають увагу польові шиф-
ри на знахідках. На шифрах з колекції Арх. 16 і 17 позначені квадрати 
скороченням «кв.». На жаль, в архівах Харківського історичного музею 
не вдалося знайти жодних матеріалів, пов’язаних із діяльністю І. Ф. Ле-
вицького. Відсутній також науковий звіт за цей рік. Останній звіт про 
археологічні дослідження був зданий І. Ф. Левицьким до Інституту ар-
хеології в 1948 р. (Левицкий 1948).

1  В тексті помилка: поселення знаходиться на території Зміївського (колишнього 
Готвальдського) району, точніше, на його північній околиці, що межує з Харків-
ським районом.
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Отже, ми маємо лише археологічні матеріали, будь-які креслення, по-
льові описи, щоденники відсутні. Важко сказати, в якій саме частині по-
селення проводились дослідження. Є лише інформація з наукового звіту 
Б. А. Шрамка 1951 р., в якому зазначено, що І. Ф. Левицький проводив 
розвідки тільки в одній частині поселення – уроч. Кувшиновому (Шрамко 
1951, с. 12), що співпадає з другою групою зольників (рис. 1). Ймовірно, 
розкопки проводились саме в цій частині пам’ятки. Керуючись методи-
кою польових досліджень І. Ф. Левицького, можна також припустити за-
гальну розкриту площу. Знахідки мають шифри з позначенням квадратів 
від 1 до 16. Можна звернутися до розкопок І. Ф. Левицького на поселеннях 
Мерефа і Саржин Яр, стоянки Мерефа, які здійснювались на два роки ра-
ніше, в 1948 р. У звіті дослідник зазначає, що розкопки велись квадратами 
2 × 2 м (Левицкий 1948, с. 6, 38). Кожен квадрат мав свій числовий номер 
(без літер). Таким чином, можна припустити, що на поселенні Островер-
хівка було досліджено зольник на 16 археологічних квадратах, загальною 
площею 64 м2. Будь-яких позначень номеру розкопу або зольника на зна-
хідках немає, тому ми вважаємо, що досліджувався лише один зольник.

З біографії І. Ф. Левицького відомо, що він працював у Харківському 
історичному музеї з 1931 р. до кінця життя (1952 р.). Сучасники відмічали 
його як дослідника з багатим досвідом польових робіт, який відрізнявся 
ретельністю фіксації, вимогливістю до себе в процесі розкопок і в ході 
вивчення отриманих матеріалів, написанням зразкових наукових звітів 
(Рудинский 1954, с. 106–107). Отже, здається дивним, що матеріали дослі-
джень не отримали висвітлення. Нам також відомо, що останні роки сво-
го життя стан здоров’я І. Ф. Левицького погіршився через застарілу хво-
робу легенів і він вимушений був полишити роботу в музеї (Рибальченко 
1997, с. 277). Ймовірно, саме через проблеми зі здоров’ям досліднику так 
і не вдалося завершити обробку матеріалів з поселення Островерхівка.

Метою цієї публікації є висвітлення матеріалів розкопок і розвідок 
І. Ф. Левицького в 1950 р. на поселенні Островерхівка. На жаль, відсутність 
польової документації і наукового звіту залишає цілий ряд питань і наша 
публікація будується винятково на археологічних артефактах, що збері-
гаються в фондах Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.

Переважна частина археологічних матеріалів представлена фраг-
ментами ліпленого посуду, з якого більшість складають неінформативні 
уламки стінок (швидше за все, дослідник брав всі знайдені матеріали). 
Крім стінок, нами враховано ще 191 фрагмент, що дозволяє визначити 
групу посуду або його частину та має в польовому шифрі номер квадра-
ту, що дозволяє пов’язати їх саме з матеріалами розкопок. З них біль-
шість – це уламки денних частин (145), в меншій кількості – фрагменти 
вінець горщиків (31), бортиків мисок (14), посудин малого розміру (1).
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Серед фрагментів ліплених горщиків присутні як слабкопрофільо-
вані (рис. 2: 2–3, 5–7; 3: 6, 12–15, 20, 23), так і вінця з розвинутим профі-
лем (рис. 2: 1, 4; 3: 8, 17), частина вінець не дозволяє представити загаль-
ний ступінь профілювання тулуба. Орнаментація горщиків типова для 
пам’яток Дніпро-Донецького Лісостепу класичного періоду (V–IV ст. до 
н. е.). Більшість фрагментів прикрашена пальцевими вдавленнями по 
краю у поєднанні з наскрізними проколами (25 екз.), всі інші варіанти 
поодинокі: пальцеві вдавлення по краю (1) (рис. 3: 20), наскрізні проко-
ли (2) (рис. 2: 5, 6), косі насічки в поєднанні з проколами (2) (рис. 3: 8, 17), 
відтягнутий пружок з вдавленнями і проколами (1) (рис. 3: 6).

Порівняно великою кількістю представлені фрагменти верхніх час-
тин мисок (рис. 4: 1–14). Майже всі вони однотипні і мають прямо по-
ставлений бортик з вираженою закраїною всередину або і всередину, і 
назовні. Лише один фрагмент не має закраїни (рис. 4: 12).

Кілька уламків віднесено до посудин малого розміру. Це верхня час-
тина невеликого за розмірами неорнаментованого горщика (рис. 4: 15) та 
кілька денних частин невеликого діаметру (6–8 см) (рис. 4: 16). Всі інші 
денця, ймовірно, відносяться до середніх і великих за розмірами посу-
дин (переважно горщиків). Були зроблені прорахунки діаметрів. Най-
більш розповсюджений діаметр денних частин – 12 см (23 екз.), також 
значна кількість фрагментів з діаметром 11 см (18 екз.), 13 см (13 екз.), 9 та 
10 см (по 12 екз.), менша кількість мала діаметр 14 см (7 екз.). Через фраг-
ментарність для значної частини не вдається визначити діаметр (53 екз.).

Окрім ліпленого посуду, в колекції представлені нечисленні фраг-
менти давньогрецьких амфор. Всі вони, за визначенням С. А. Задніко-
ва, не виходять за хронологічні рамки другої половини V–IV ст. до н. е., 
що не суперечить загальному датуванню матеріалів розкопок чотирьох 
зольників, досліджених на поселенні Б. А. Шрамком.

Цікаво, що розглянуті нами матеріали за статистичними даними 
відповідають матеріалам розкопок Б. А. Шрамка на цьому поселенні1: 
на горщиках фіксуються ті ж самі види орнаментації, великий відсоток 
мисок у порівнянні з сусідніми синхронними пам’ятками і майже повна 
відсутність або малий відсоток інший груп посуду (банок, кухлів, глечи-
ків, корчаг, посудин малого розміру).

Крім кераміки, зі зборів І. Ф. Левицького на поселенні Островерхівка 
походять поодинокі кістки тварин, фрагменти глиняної обмазки, шмат-
ки пісковику і кварциту.

1  Аналіз керамічного комплексу з розкопок Б. А. Шрамка на поселенні Островерхів-
ка було подано в кандидатській дисертації автора (Пеляшенко 2014, табл. 16, 47, 62; 
рис. 17; 32; 48; 60; 104; 127; 148).
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Рис. 2. Островерхівка. Фрагменти вінець і денних частин горщиків  
із розкопок І. Ф. Левицького.
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Рис. 3. Островерхівка. Фрагменти вінець горщиків  
з розкопок І. Ф. Левицького.
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Рис. 4. Островерхівка. Фрагменти мисок (1–14) та посудин  
малого розміру (15–16) з розкопок І. Ф. Левицького.

Таким чином, невеликі за масштабом дослідження І. Ф. Левицького 
на поселенні Островерхівка в 1950 р. збагачують наші уявлення про ма-
теріальну культуру населення скіфського часу лісостепової частини ба-
сейну р. Сіверський Донець та відкривають ще одну невідому сторінку з 
історії археологічних досліджень регіону.
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К. Ю. Пеляшенко
Неизвестные раскопки поселения скифского времени Островерховка

Публикация посвящена коллекциям Харьковского историче-
ского музея имени Н. Ф. Сумцова, которые не нашли отражения 
в литературе. Введены в научный оборот археологические матери-
алы из раскопок И. Ф. Левицкого на поселении Островерховка в 
1950 г. Дана характеристика артефактов, которые состоят преиму-
щественно из фрагментов лепной посуды.
Ключевые слова: лесостепь, скифское время, Островерховка, му-

зейные коллекции, Левицкий И. Ф.

K. Yu. Peliashenko
Unknown Excavations of the Scythian Time Ostroverkhivka Settlement

The publication is devoted to the museum collections of the М. F. Sum-
tsov Kharkov Historical Museum, thatwas not reflected in literature. The 
archaeological materials from the excavations of I. F. Levitskyi in the Ost-
roverkhivka settlement in 1950 are introduced into scientific circulation. 
Characteristics of artifacts, consisted mainly of fragments of hand-made 
pottery, are given.
Keywords: forest-steppe, the Scythian Time, Ostroverkhivka, museum 

collections, I. F. Levitskyi.
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