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К. Пеляшенко 

РОЗКОПКИ ЦИРКУНІВСЬКОГО ГОРОДИщА 

Експедиція Харківського історичного 
музею імені М. Ф. Сумцова здійснювала 
розкопки городища скіфського часу біля 
с. Циркуни Харківського р-ну. Роботи були 
сконцентровані на другому (північному) 
дворі пам’ятки, в центральній її частині 
(розкоп 13). Даний розкоп був розпочатий 
ще в 2014 р. Ділянка поточного польового 
сезону (234 м2) примикала з заходу до вже 

дослідженої площі розкопу і в планіграфіч-
ному відношенні знаходилася по центру 
другого двору Циркунівського городища. 
Розкоп представляв собою чотири траншеї, 
орієнтовані по лінії північ—південь, загальні 
розміри яких складали 38 × 6 м, а також неве-
лика прирізка (3 × 2 м), що була закладена з 
метою дослідити до кінця культовий об’єкт, 
розкритий в 2016 р.

Знахідки з розкопок Циркунівського городища в 2017 р.: 1—19 — кераміка; 20—22 — залізо; 23 — кістка; 24—
28 — бронза
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Насиченість культурного шару матеріаль-
ними залишками на розкопаній ділянці була 
дещо менша, аніж у траншеях розкопу мину-
лого року, що можна пов’язувати з меншою 
інтенсивністю життя ближче до центральної 
частини пам’ятки, що є характерним для 
багатьох лісостепових городищ скіфського 
часу. Виключенням є тільки північна части-
на розкопаної ділянки, неподалік від місця, 
де в минулому році було виявлено глиняний 
жертовник. Тут, в радіусі 7—8 м від жертов-
ника, в культурному шарі до глибини 0,30 м, 
фіксувалась значна кількість фрагментів ліп-
леного посуду, в меншій кількості шматків 
пісковику, кісток тварин і глиняної обмазки. 
У межах дослідженої ділянки фіксується єди-
на стратиграфічна картина: до 0,05 м — лісо-
вий дерен, від 0,05 до 0,25/0,30 м — чорнозем 
з матеріальними залишками, від 0,25/0,30 
до 0,35/0,45 м — суглинок з поодинокими 
знахідками, що поступово переходить у ма-
терикову глину.

На дослідженій площі зафіксовано всього 
6 господарських об’єктів заглиблених у ма-
терик. Усі вони концентрувалися в двох пів-
денних траншеях, в той час як в двох північ-
них (17 × 6 м) не виявлено жодного, що не є 
звичним явищем для даної пам’ятки і може 
пояснюватися особливостями не щільної за-
будови центральної частини. Усі шість гос-
подарських ям мали округлу форму з пря-
мими або розширеними до дна стінками, з 
діаметром верхньої частини 0,70—1,30 м та 
глибиною 0,60—1,60 м від сучасної денної 
поверхні.

Основна кількість знахідок, виявлених у 
культурному шарі, представлена фрагмен-
тами ліпленого посуду: горщиків (що кіль-

В. Скирда 

НОВА ПАМ’ЯТКА ПЕНЬКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ХАРКІВщИНІ 

кісно переважають), мисок, глечиків, малих 
посудин (рисунок: 1—11). Серед інших ке-
рамічних виробів можна назвати: пряслиця 
(одне з яких зроблене з стінки посудини) 
(рисунок: 15—19), уламки конусів (рисунок: 
12), ллячку (рисунок: 14), мініатюрну пласти-
ку (модель хлібця (рисунок: 13) та фрагмент 
стрижнеподібного предмету). Імпортний 
посуд представлений невеликою кількістю 
фрагментів античних амфор, фрагментом 
стінки чорнолакової столової посудини та 
фрагментами сіроглиняного гончарного 
посуду. Знайдено невелику кількість ви-
робів з заліза (фрагменти проколок, голки, 
шпильки, ножа і пряжки (рисунок: 20—22) 
та бронзи (наконечники стріл, напівсфе-
рична бляшка (рисунок: 24—28), сережка), 
а також сліди бронзоливарного виробниц-
тва у вигляді виплесків. Окрім необробле-
них шматків каміння (пісковику) та уламків 
кварцитових зернотерок, знайдена одна ціла 
зернотерка з пісковику, кварцитовий розти-
рач, пісковиковий абразив. На всіх ділянках 
розкопу присутні кістки тварин, серед яких 
виокремлено кілька зі слідами обробки, а 
також астрагал з просвердленим по центру 
отвором (рисунок: 23). Слід зазначити, що 
переважна більшість знахідок виявлена саме 
в культурному шарі, в той час як в заповнен-
ні господарських об’єктів зафіксовані лише 
поодинокі уламки ліпленого посуду, кістки і 
шматки необробленого каміння. Окрім роз-
копок, в ході досліджень на городищі здій-
снювались палеоетноботанічні (флотація 
ґрунту з заглиблених об’єктів) та палеозоо-
логічні дослідження.

Комплекс знахідок укладається в хроноло-
гічні рамки кінця V — IV ст. до н. е.

При проведенні розвідки на території 
Валківського р-ну Харківської обл. було ви-
явлено лише одне середньовічне поселення 
Черемушна. Розвідка проводилася вздовж 
р. Черемушанка між селами Огульці та Че-
ремушна, з метою виявлення нових архе-
ологічних пам’яток доби середньовіччя. У 
дослідженнях брали участь студенти істо-
ричного факультету ХНУ імені В. Н. Каразі-
на І. Іськов, С. Сєлєгєв і В. щепаченко.

Поселення Черемушна розташоване за 
2,5 км на схід від села Черемушна, на захід-
ному схилі лівого берега р. Черемушанка за 
50 м на захід від греблі ставка в межах Че-
ремушнянської сільської ради Валківсько-
го р-ну Харківської обл. Розміри поселення 
становлять близько 530 × 190 м. Поверхня по-
селення має ухил у західному та південному 
напрямках. Довгою віссю поселення орієн-
товане по лінії північ—південь і розділене на 


