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Про День археолога

Ураховуючи вагомий внесок українських учених-археологів у розвиток  
вітчизняної археології, дослідження, збереження, популяризацію 

археологічної спадщини України та на підтримку ініціативи 
громадськості 

п о с т а н о в л я ю:

Установити в Україні професійне свято — День археолога, 

яке відзначати щорічно 15 серпня.

  6 серпня 2008 року                                           Президент України Віктор ЮЩЕНКО



Кожного року в Інституті археології НАН України працюють понад 20 археологічних експедицій, серед 
яких — кілька постійнодіючих. Усі вони щорічно поповнюють фонди Інституту та музеїв новими цікавими 
знахідками. Відкривають нові факти, що стосуються невідомих сторінок нашої історії.

На честь впровадження офіційного свята Дня археолога публікуємо найяскравіші пам’ятки цього сезону. 

Для Ольвійської археологічної експедиції (керівник к. і. н.  
В.В. Крапівіна) цей сезон ознаменувався низкою відкритих 
об’єктів, великою кількістю різноманітних знахідок. Відзначимо 
рештки східної частини великої споруди, ймовірно, суспільного 
призначення, що була відкрита в Нижньому місті в рівні поверх-
ні лиману. В південно-східній частині Верхнього міста вперше 
знайдено в Ольвії великий залізний ключ I ст. н. е. та кам’яну 
ливарну форму для виготовлення прикрас у «звіриному» сти-
лі архаїчної доби. На ділянці «Некрополь» в одному з поховань 
була виявлена унікальна ажурна бронзова пряжка, виконана у 
«псевдозвіриному» стилі. У склепі II ст. до н.е. особливо відзна-

чимо знахідку кількох розписних поховальних курильниць місцевої роботи, чашу з медальоном на дні у вигляді бюс- 
та Сатира з канфаром, флакон фінікійського скла. У склепі, що датується II ст. н.е., виявлено набір скляних  
виробів. Найцікавіші з них — парфюмерна паличка з пташкою, набір намистин та фрагментований залізний 
стригиль. 

Зусиллями Волинської археологічної експедиції (керівник д. і. н., проф. Д.Н. Козак) ви-
явлено перше в Україні рибальське спорядження. Досліджуючи житлово-господарський 
комплекс на поселенні ранньозалізного часу (VII ст. до н.е.) на березі Хрінницького водо-
сховища (Рівненська обл.), знайшли гарпун, захват та кістяне зубило. Гарпун складався 
з трьох остів ручної величини, складених у вигляді тризуба, який кріпився до палиці. Зна-
ряддя призначалося для загачування зловленої риби. 

Північною постійнодіючою археологічною експедицією (керівник к. і. н. І.А. Готун), яка працює біля 
сіл Лісники та Ходосівка у цьому сезоні було досліджено комплекс майстерні з виготовлення бурштинових 
прикрас. Зокрема, було виявлено сировинні фрагменти бурштину, напівфабрикати, готові вироби, виробни-
чі відходи та інструменти. 

Подільська постійнодіюча археологічна експедиція 
(керівник д. і. н. М.А. Сагайдак) вже два сезони проводить 
охоронні археологічні дослідження по вул. Спаській, 35. В 
об’єкті 3-ї чверті ХІІ ст. виявлено нерядову знахідку — меча. 
Неподалік знайдено спис та деталі портупеї, поряд — ігро-
ві фігурки — точна аналогія фігуркам скандинавської гри 
«хнефатафль», відповідником якої в руських билинах є гра в 
«тавлії». Серед інших знахідок у горизонтах кінця ХІ — 1-ї 
половини ХІІІ ст. — свинцева митрополича печатка сере-
дини — 2-ї половини ХІ ст. з написом «Господи, поможи рабі 
твоїй Марії». На одній з ділянок виявлено рештки, у яких 
можна вбачати муровану церкву кінця ХІ — початку ХІІ ст. 
з інтер’єром, до складу якого входили рельєфно орнаменто-
вана плитка підлоги, фресковий розпис та мозаїки. 

Скарб металевих виробів виявлено під час рятівних роз-
копок укріпленого поселення фінального бронзового віку «Дикий 
Сад» у м. Миколаєві археологічною експедицією Миколаївсько-
го державного університету ім. В.О. Сухомлинського (керівник 
К.В. Горбенко). До скарбу входило 15 предметів: наконечник 
дротика, невеликий різальний інструмент з двома паралельни-
ми лезами, п’ять кельтів, серед яких один орнаментований, а 
також вироби східнокарпатських зразків, сокирка з незвично 
масивною втулкою та широким лезом. За сучасними уявлення-
ми, хронологія комплексу визначається у межах ХІІ ст. до н. е., що відповідає ранньому періоду білозерської 
культури. Утім для цієї культури самий факт знахідки великого поселенського скарбу та його багатоком-
понентний склад є унікальними. 

ЗичиМО НАшиМ КОЛеГАМ НАтХНеННя І НОВиХ цІКАВиХ ЗНАХІДОК!


