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АНОТАЦІЯ 

Бондар К.М. Геофізичні методи в археології: теорія, методологія, 

практика. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.22 – геофізика. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. - Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. -  Київ, 2021. 

Дисертаційна робота виконана з метою обґрунтування науково-

методичних засад застосування геофізичних методів для вирішення задач 

дослідження і охорони об’єктів археологічної спадщини на підставі даних 

польових геофізичних спостережень та вивчення фізичних характеристик 

компонентів геологічного середовища та археологічної речовини. 

Для подолання критичного стану охорони пам’яток археології в Україні 

необхідно розробляти нові стратегії сучасного наукового дослідження та 

управління, які передбачають планування як наукових, так і охоронних 

розкопок із залученням широкого спектру просторової інформації, отриманої, 

насамперед, неруйнівними методами. Серед них особливе місце посідають 

геофізичні методи, які дозволяють дослідити структуру, глибину і характер 

розповсюдженості археологічного матеріалу в приповерхневій частині 

геологічного розрізу. На тлі бурхливого технологічного розвитку 

археологічної геофізики гостро відчувається обмеженість існуючої 

методології інтерпретації геофізичної інформації, об’єм якої значно зріс. 

Недостатнє теоретичне обґрунтування взаємозв’язку між властивостями 

ґрунту та геофізичними вимірюваннями заважає геофізичному зніманню 

вийти за межі базового інструменту розвідки та стати важливою 

методологічною складовою при дослідженні ландшафтного контексту 

археологічних пам’яток. 
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Об’єктом дисертаційного  дослідження виступають території 

археологічних пам’яток, а також компоненти археологічного середовища, їхня 

просторова структура, стратиграфія і взаємне розташування, які несуть 

інформацію про особливості господарської діяльності людини в минулому на 

тлі природних умов, що змінюються.  

Предметом дослідження є геофізичні поля та фізичні властивості 

компонентів археологічного та геологічного середовища: природних ґрунтів, 

культурних нашарувань, кераміки, будівельних матеріалів, артефактів, 

шлаків. Морфологічні особливості геофізичних полів закономірно залежать 

від розподілу фізичних властивостей речовини як на поверхні, так і  під 

землею. Закономірності  формування  геофізичних аномалій над 

археологічними об`єктами розглядаються як пошукові ознаки при 

інтерпретації матеріалів. 

Для вивчення просторової структури археологічних пам'яток нами 

застосовано польові методи геофізичних досліджень, серед яких основною 

стала високоточна магнітометрія, а також, в меншому об’ємі, 

електротомографія та георадарний метод. На польовому етапі досліджень 

залучені допоміжні методи, зокрема, геодезії, аерофотограмметрії, 

візуального та металодетекторного обстеження, власне археологічних 

розкопок, буріння. При обрахунках фізико-археологічних моделей 

використано методи математичного моделювання магнітних та георадарних 

даних. Для дослідження походження магнітних аномалій на археологічних 

пам’ятках застосовано методи магнетизму довкілля. 

В ході виконання дослідження розроблено методологічні засади 

застосування геофізичних методів при неруйнівних дослідженнях пам’яток 

історико-культурної спадщини на території України в контексті їх 

хронологічної прив’язки, структурних особливостей та фізичних властивостей 

компонентів.  

Показано, що сучасна археологічна геофізика володіє найбільш точними 

і детальними апаратурними технологіями геофізичного знімання, які були 
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цілеспрямовано розроблені для дослідження археологічних пам’яток. Три 

методи – магнітометрія, томографія електричного опору та георадіолокація -  

складають оптимальний комплекс, який демонструє високу ефективність при 

вивченні неоднорідних середовищ, а також найкраще відповідає потребі 

дослідження перших метрів ґрунтово-геологічного розрізу у найбільш 

типових геологічних і ландшафтних умовах, характерних для території нашої 

держави. 

Підтверджено, що необхідною передумовою для ефективного 

використання геофізичних методів в археології є диференціація у фізичних 

властивостях археологічних об’єктів і вміщуючого середовища. Магнітна 

сприйнятливість, природна залишкова намагніченість, питомий опір, 

діелектрична проникність давніх житлових, культових, господарських, 

фортифікаційних конструкцій несуть різнорідну археологічну інформацію про 

будівельний матеріал, спосіб спорудження і використання, поточну 

зволоженість та датування.   

Встановлено, що мінералом-носієм намагніченості у чорноземах є 

дрібнозернистий окислений магнетит/магеміт у 

суперпарамагнітному/однодоменному стані, в лесовій породи зростає 

значення домішки багатодоменного гематиту. Визначено, що ґрунти, поховані 

під давніми насипами, зберігають будову профілю і намагніченість часу 

поховання. Показано, що при побудові магнітних моделей природний 

чорноземний ґрунт, як вміщуюче середовище для археологічних об’єктів, 

повинен складатися, щонайменше, з двох шарів: гумусового та лесовидного 

суглинку.  

За результатами досліджень, які наводяться у розділах дисертації, 

сформульовано наукову новизну роботи. Вперше на прикладі ґрунтових 

могильників черняхівської культури Лісостепу України описаний механізм 

формування магнітних аномалій над об’єктами, заглибленими до 

материкового ґрунту, які не зазнавали дії вогню і не містять значної домішки 

обпаленої глини або ґрунту. Встановлено, що збурення магнітного поля 
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інтенсивністю 2-4 нТл спричиняють лише ті могили, заповнення яких 

складається переважно з гумусованого ґрунту і набуває орієнтаційної 

залишкової намагніченості. Це – зруйновані інгумації, руйнувальні ями яких 

залишили відкритими, і вони поступово, за допомогою вологи атмосферних 

опадів, запливали зволоженим ґрунтовим матеріалом. 

Вперше розроблені критерії  магнітної стратиграфії багатошарових 

курганних могильників Північного Причорномор’я на прикладі могильника 

Катеринівка (Дніпропетровська обл.). Відкриття завдяки магнітному зніманню 

серії курганів різної хронології, абсолютно не виражених у рельєфі, викриває 

неповноту археологічних даних по інших подібних пам’ятках, а також 

беззаперечно доводить, що геомагнітне знімання має стати обов’язковою 

складовою методики археологічного дослідження курганних могильників, 

особливо на ділянках інтенсивного промислового та сільськогосподарського 

землекористування. 

Сформульовані методологічні принципи компліментарного застосування 

геофізичних методів при геоархеологічних дослідженнях в умовах карстового 

рельєфу Поділля на прикладі печери Вертеба – археологічної пам’ятки 

трипільської культури. Комплексування високоточної магнітометрії, 

георадарного методу а також електротомографії при поверхневому зніманні і 

дослідженнях всередині печери дозволили з’ясувати геологічну будову 

карстового масиву і виявити невідомі порожнини у гіпсовій товщі та 

археологічні об’єкти у пухкому заповнювачі печери.  

Обґрунтовано методологічні засади використання апріорної інформації 

для інтерпретації даних георадарних досліджень архітектурної споруди та 

математичного моделювання похованих археологічних об’єктів на прикладі 

Іллінської церкви в Суботові. 

Одержала подальший розвиток методологія застосування геофізичних 

методів при неруйнівних дослідженнях пам’яток історико-культурної 

спадщини на території України в контексті їхньої хронологічної прив’язки, 

структурних особливостей та фізичних властивостей компонентів.  



6 

Практичне значення вивчення геофізичних полів та фізичних 

характеристик речовини на пам’ятках археології полягає в оптимізації об’ємів 

польових археологічних досліджень на підставі геофізичних карт і розрізів, які 

дозволяють реконструювати просторову структури пам’ятки без розкопок. На 

основі досліджень, виконаних автором, створено апаратурну базу і сучасну 

комплексну технологію археолого-геофізичних досліджень, яка успішно 

використовується в практиці археологічних експедицій Інституту археології 

НАН України, НДЦ «Охоронна археологічна служба України» та НДЦ 

«Рятівна археологічна служба» ІА НАН України тощо. Отримані результати 

впроваджуються при управлінні археологічною спадщиною в умовах 

надзвичайно обмеженого фінансування. 

Ключові слова: магнітометрія, томографія електричного опору, 

георадарний метод, археологічна пам’ятка, фізико-археологічна модель, 

ґрунт, культурний шар. 

 

SUMMARY 

Bondar K.M. Geophysical methods in archaeology: theory, methodology, 

practice. – Thesis for Doctor’s degree by 04.00.02 speciality – geophysics. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

 

The work aims to substantiate geophysical theories and methods employed in 

archaeological heritage protection and studying, based on the results of field 

geophysical observations and measurements of physical properties of geological and 

archaeological materials. 

To overcome the critical state in protection of archeological heritage in 

Ukraine, it is necessary to develop new strategies for modern research and 

management, which provide archaeologists planning scientific or commercial 

excavations with a wide range of spatial information obtained primarily by non-
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destructive methods. Among them, a special place is occupied by geophysical 

methods that allow to study the structure, depth and nature of the distribution of 

archaeological material in the near-surface part of the geological section. Against 

the background of the rapid technological development of archaeological 

geophysics, the limitations of the existing methodology for the interpretation of large 

geophysical information acutely arise. Insufficient theoretical substantiation of the 

relationship between soil properties and geophysical measurements prevents 

geophysical surveying from going beyond the basic exploration tool and becoming 

an important methodological component in the study of the landscape context of 

archaeological sites. 

The object of the dissertation research is represented by the territories of 

archeological monuments, as well as components of the archeological medium, their 

spatial structure, stratigraphy and mutual location, which carry information about 

the peculiarities of human economic activity in the past against the background of 

changing natural conditions. 

The subject of the research comprises geophysical fields and physical 

properties of components of the archaeological and geological media: natural soils, 

cultural layers, ceramics, building materials, artifacts, slag. Morphological features 

of geophysical fields naturally depend on the distribution of physical properties of 

matter both on the surface and underground. Regularities of formation of 

geophysical anomalies over archeological objects are considered as search signs 

when interpreting data. 

To study the spatial structure of archaeological sites, we used field geophysical 

methods. The most important among them are high-resolution magnetometry, as 

well as, to a lesser extent, electrical resistivity tomography (ERT) and ground 

penetrating radar (GPR). At the field stage of research auxiliary methods are 

involved, in particular, geodesy, aerial photogrammetry, visual and metal detector 

inspection, actually archeological excavations, drilling. Methods of mathematical 

modeling of magnetic and GPR data were used in the calculations of physical and 
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archaeological models. Methods of environmental magnetism have been used to 

study the origin of magnetic anomalies at archaeological sites. 

Methodological bases are developed for application of geophysical methods at 

non-destructive research of historical and cultural heritage objects of Ukraine in the 

context of their chronology, structural features and physical properties of 

components. 

It is shown that modern archaeological geophysics utilizes the most accurate 

and high-resolution hardware technologies of geophysical surveying, which were 

purposefully developed for the study of archaeological sites. Three methods - 

magnetometry, electrical resistivity tomography and georadar - are the optimal 

complex, which demonstrates high efficiency in the study of inhomogeneous media, 

and best meets the need to study the first meters of soil geological section in the most 

typical geological and landscape conditions of Ukraine. 

It is confirmed that a necessary prerequisite for the effective use of geophysical 

methods in archeology is the differentiation in the physical properties of 

archaeological objects and the surrounding. Magnetic susceptibility, natural 

remanent magnetization, electrical resistivity, dielectric permittivity of ancient 

residential, religious, economic, fortification structures carry heterogeneous 

archaeological information about the building material, method of construction and 

use, current humidity and dating. 

It is determined that fine-grained oxidized magnetite / magemite in the 

superparamagnetic / single-domain state is the main carrier of magnetization in 

chernozems. In the loess horizon the role of multi-domain hematite increases. It is 

determined that the soils buried under ancient mounds retain the structure of the 

profile and the magnetization of the burial time. It is shown that when building 

magnetic models, natural chernozem soil, as a surrounding for archaeological 

objects, should consist of at least two layers: humus and loess. 

Based on the results of research presented in the chapters of the dissertation, 

the scientific novelty of the work is formulated. For the first time on the example of 

soil cemeteries of Chernyakhiv culture of the Forest-Steppe of Ukraine the 
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mechanism of formation of magnetic anomalies above the objects, deepened to the 

subsoil which were not exposed to fire and do not contain considerable amount of 

the burnt clay or soil, is described. It is established that the disturbance in the 

magnetic field with the intensity of 2-4 nT is caused only by those graves, the filling 

of which consists mainly of humus soil and acquires detrital remanent 

magnetization. These are destroyed inhumations, the destructive pits of which were 

left open, and they gradually, with the help of moisture, swam with moist soil 

material. 

For the first time, the criteria of magnetic stratigraphy of multilayered kurgan 

burial grounds of the Northern Black Sea region were developed on the example of  

Katerynivka burial ground (Dnipropetrovsk region). The discovery due to magnetic 

survey of a series of kurgans of different chronology, completely not expressed in 

relief, reveals the incompleteness of archaeological data on other similar 

monuments, and also unequivocally proves that geomagnetic survey should become 

a mandatory component of archaeological research of kurgan burial grounds, 

especially in areas of intensive industrial and agricultural land use. 

The methodological principles of complementary application of geophysical 

methods in geoarchaeological research on the karst relief of Podillya are developed 

based on the results from Verteba cave - an archeological monument of Trypillia 

culture. The combination of high-resolution magnetometry, ground penetrating 

radar and electrical resistivity tomography either for above-ground and under-

ground surveying revealed the geological structure of the karst massif, unknown 

cavities in the gypsum layer and archaeological objects in the loose sediments in the 

cave. 

The methodological bases of using a priori information for interpretation of 

ground penetrating radar data obtained in architectural constructions and for 

mathematical modeling of buried archeological objects on the example of the 

Church of St. Elijah in Subotiv are substantiated. 

The methodology of application of geophysical methods in non-destructive 

research of monuments of historical and cultural heritage on the territory of Ukraine 
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in the context of their chronology, structural features and physical properties of 

components has been further developed. 

The practical significance of studying geophysical fields and physical 

characteristics of matter in archeological monuments is to optimize the volume of 

field archaeological research on the basis of geophysical maps and sections, which 

allow to reconstruct the spatial structure of the monument without excavations. 

Based on the research performed by the author, the modern complex technology of 

archaeological and geophysical research is created, which is successfully used in the 

practice of archaeological expeditions of the Institute of Archeology of NAS of 

Ukraine, SRC “Protection Archaeological Service of Ukraine”, SRC “Rescue 

Archaeological Service” and more. The obtained results are implemented in 

management of archaeological heritage under conditions of extremely limited 

funding. 

Key words: magnetometry, electrical resistivity tomography, ground 

penetrating radar, archeological monument, physical-archeological model, soil, 

cultural layer. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА  СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ГІС – геоінформаційні системи; 

СДП – сучасна денна поверхня; 

ТЕО – томографія електричного опору; 

ФАМ – фізико-археологічна модель;  

Ba – індукція аномального геомагнітного поля; 

MT – сумарна намагніченість; 

Mi – індуктивна намагніченість; 

NRM – природна залишкова намагніченість; 

k – об’ємна магнітна сприйнятливість; 

 – питомий електричний опір; 

п – позірний електричний опір; 

ε – дійсна частина відносної комплексної діелектричної проникності; 

χ – питома магнітна сприйнятливість; 

kfd – частотна залежність магнітної сприйнятливості; 

Q=NRM/Mi – співвідношення Кеніксбергера; 

SD – однодоменні зерна; 

SP – суперпарамагнітні зерна; 

MD – багатодоменні зерна; 

TRM – термозалишкова намагніченість; 

IRM – ізотермічна залишкова намагніченість; 

SIRM, Mrs – ізотермічна залишкова намагніченість насичення; 

ARM – ідеальна залишкова намагніченість; 

Ms – намагніченість насичення; 

Tc – температура Кюрі; 

Bc – коерцитивна сила; 

Bcr – руйнуюче поле (залишкова коерцитивна сила); 

S = IRM-100 /Mrs – співвідношення S. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні в Україні надзвичайно гостро стоять задачі 

моніторингу поточного стану та охорони історико-культурної спадщини, 

важливою частиною якої є пам’ятки археології. Загальна кількість 

археологічних пам`яток, які знаходяться на державному обліку, перевищує 57 

тис., що за даними обстеження окремих мікрорегіонів становить приблизно 

третину (Козак, 2009) від їхньої реальної кількості. Значна кількість відомих 

пам’яток археології, передусім курганів, поселень і давніх земляних укріплень 

руйнується – вони пограбовані мародерами, розорані, розмиті 

водосховищами, знищені будівництвом. Масштаби руйнування роблять 

проблематичним обов’язкове здійснення превентивних археологічних 

досліджень на об’єктах культурної спадщини, що можуть зазнати руйнування 

або пошкодження внаслідок господарського освоєння територій, яке є 

вимогою пам’яткоохоронного законодавства України, а також частиною 

міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною внаслідок ратифікації 

Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини.  

Для подолання критичного стану охорони пам’яток археології в Україні 

необхідно розробляти нові стратегії сучасного наукового дослідження та 

управління, які передбачають планування як наукових, так і охоронних 

розкопок із залученням широкого спектру просторової інформації, отриманої, 

насамперед, неруйнівними методами. Серед них особливе місце посідають 

геофізичні методи, які дозволяють дослідити структуру, глибину і характер 

розповсюдженості археологічного матеріалу в приповерхневій частині 

геологічного розрізу. Результати комплексної інтерпретації геофізичних 

матеріалів сукупно з даними аерофотозйомок, дистанційних зондувань, збору 

артефактів з поверхні, тестового шурфування є науковим підґрунтям для 

обліку та паспортизації об’єктів культурної спадщини, їхнього наукового 

вивчення, класифікації та державної реєстрації, визначення та включення зон 
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охорони пам’яток до проєктів планування забудови і реконструкції міст та 

селищ. 

Ефективність геофізичних методів при дослідженні пам’яток археології 

визначається коректністю постановки археологічної задачі, ступенем 

адаптованості апаратурних комплексів і методик спостережень до об’єкту 

дослідження, а також фізичними властивостями шуканих об’єктів у їхньому 

співвідношенні з параметрами вміщуючого середовища (Clark, 1990; Scollar et 

al., 1990; Fassbinder & Stanjek, 1993). Інформативність археолого-геофізичних 

досліджень значною мірою залежить від характеру шуканих археологічних 

об’єктів, стратиграфії пам’ятки, пізніших втручань до культурного шару, 

місцевих умов вимірювань (типу господарського використання території, 

рельєфу поверхні, характеру рослинності, ступеню засміченості поверхневого 

шару ґрунту, наявності техногенних завад тощо) і потребує спеціального 

вивчення. 

На початку XXI століття революцією в археологічній розвідці стало 

впровадження мультисенсорних та моторизованих вимірювальних систем, яке 

дозволило надзвичайно швидко й детально обстежувати великі території 

(Campana & Piro, 2009). На тлі бурхливого технологічного розвитку 

археологічної геофізики гостро відчувається обмеженість існуючої 

методології інтерпретації геофізичної інформації, об’єм якої значно зріс. 

Недостатнє теоретичне обґрунтування взаємозв’язку між властивостями 

ґрунту та геофізичними вимірюваннями заважає геофізичному зніманню 

вийти за межі базового інструменту розвідки та стати важливою 

методологічною складовою при дослідженні ландшафтного контексту 

археологічних пам’яток та для відповіді на нюансі питання археології. 

Отже, метою дисертаційного дослідження стало обґрунтування 

науково-методичних засад застосування геофізичних методів для вирішення 

задач дослідження і охорони об’єктів археологічної спадщини на підставі 

даних польових геофізичних спостережень та вивчення фізичних 
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характеристик компонентів геологічного середовища та археологічної 

речовини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами і планами НДР. 

Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідних держбюджетних і 

госпдоговірних тем кафедри геофізики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Більшість результатів отримані при 

виконанні науково-дослідних тем 06БФ049-02 «Розробка теорії та методології 

комплексної інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-

геологічних даних моніторингу геологічного середовища» (№ ДР 

0106U005855), 11БФ049-02 «Розробка теорії та методології побудови 

динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів» (№ 

ДР 0111U006457), 18БФ049-01 «Сучасні технології моніторингу природних та 

природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об’єкти критичної 

інфраструктури» (№ ДР 0118U000247), 21БП049-02 «Прогнозування зсувної 

небезпеки регіонального та локального рівня та оцінка впливу на суспільство» 

(№ ДР 0121U109989) в рамках комплексної програми «Надра» Фонду 

фундаментальних досліджень Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Теоретичні та методичні розробки автора реалізовані в ході виконання 

науково-дослідних тем Державного фонду фундаментальних досліджень 

GP/F27/116 «Вивчення ефективності неруйнівних методів археологічних 

досліджень в умовах Північного Правобережного Лісостепу на прикладі 

пам’яток Малополовецького археологічного комплексу» (№ ДР 0106U005855) 

та GP/F49/060 «Сучасні геофізичні технології при дослідженні взаємозв`язків 

між природними та історичними процесами в житті давніх культурних 

спільнот» (№ ДР 0106U005855). 

Удосконалення, впровадження та практична реалізація виконаних 

автором розробок здійснювались у межах міжнародних проектів РФФД-

ДФФД (Ф53.5/005), РГНФ №10-01-18142е/А, SAGA COST (CA17131) «The 

Soil Science & Archaeo-geophysics Alliance: going beyond prospection» та 
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численних госпдоговірних тем з підприємствами, заповідниками, обласними 

адміністраціями України. 

Досягнення мети дослідження здійснювалось шляхом вирішення таких 

завдань: 

• аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку геофізичних методів і 

неруйнівних стратегій досліджень археологічної спадщини з метою 

окреслення їх ролі у сучасних мультидисциплінарних проектах; 

• обґрунтування теоретичних аспектів та розробка методології 

геофізичних досліджень окремих груп пам`яток історії та культури з 

урахуванням їх структурних особливостей, природного та історичного 

контексту; 

• дослідження просторової структури окремих археологічних пам`яток 

окремих хронологічних і територіальних груп; 

• визначення та обґрунтування інформативності геофізичних критеріїв 

аналізу стратиграфії та планіграфії поселень, городищ та могильників 

• визначення принципів та способів оптимізації археологічної 

інтерпретації даних геофізичних спостережень; 

• дослідження фізичних властивостей природних та археологічних 

ґрунтів, археологічних матеріалів та встановлення їх аномалієутворюючої ролі 

у культурному шарі; 

• обґрунтування застосування геофізичних методів при реалізації 

неруйнівного підходу до дослідження археологічної спадщини на конкретних 

пам’ятках із залученням даних математичного моделювання, археологічних 

досліджень, геоінформаційних досліджень, аналізу апріорної археологічної 

інформації;  

• розробка рекомендацій із застосування геофізичних методів при 

наукових та охоронних дослідженнях археологічної спадщини в Україні. 

Об’єктом дисертаційного  дослідження виступають території 

археологічних пам’яток, а також компоненти археологічного середовища, їхня 

просторова структура, стратиграфія і взаємне розташування, які несуть 
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інформацію про особливості господарської діяльності людини в минулому на 

тлі природних умов, що змінюються.  

Предметом дослідження є геофізичні поля та фізичні властивості 

компонентів археологічного та геологічного середовища: природних ґрунтів, 

культурних нашарувань, кераміки, будівельних матеріалів, артефактів, 

шлаків. Морфологічні особливості геофізичних полів закономірно залежать 

від розподілу фізичних властивостей речовини як на поверхні, так і  під 

землею. Закономірності  формування  геофізичних аномалій над 

археологічними об`єктами розглядаються як пошукові ознаки при 

інтерпретації матеріалів. 

Методи досліджень. Для вивчення просторової структури археологічних 

пам'яток нами застосовано польові методи геофізичних досліджень, серед 

яких основною стала високоточна магнітометрія, а також, в меншому об’ємі, 

електротомографія та георадарний метод. На польовому етапі досліджень 

залучені допоміжні методи, зокрема, геодезії, аерофотограмметрії, 

візуального та металодетекторного обстеження, власне археологічних 

розкопок, буріння. При обрахунках фізико-археологічних моделей 

використано методи математичного моделювання магнітних та георадарних 

даних. Для дослідження походження магнітних аномалій на археологічних 

пам’ятках застосовано методи магнетизму довкілля, серед яких – польові і 

лабораторні визначення магнітної сприйнятливості та різних видів природної 

і штучної намагніченості, вивчення гістерезисної поведінки зразків, 

магнітомінералогічні дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Вперше у неруйнівний спосіб виявлені археологічні об’єкти та 

охарактеризована просторова структура чотирьох десятків пам’яток різних 

хронологічних періодів із залученням геофізичних даних – магнітометрії, 

томографії електричного опору, георадіолокації – а також даних аерофото- та 

супутникових знімань, металодетекторного пошуку, традиційної 
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археологічної розвідки та попередніх археологічних досліджень, 

геоінформаційних досліджень, архівного пошуку. 

2. Вперше на прикладі ґрунтових могильників черняхівської 

культури Лісостепу України описаний механізм формування магнітних 

аномалій над об’єктами, заглибленими до материкового ґрунту, які не 

зазнавали дії вогню і не містять значної домішки обпаленої глини або ґрунту. 

Встановлено, що збурення магнітного поля інтенсивністю 2-4 нТл 

спричиняють лише ті могили, заповнення яких складається переважно з 

гумусованого ґрунту і набуває орієнтаційної залишкової намагніченості. Це – 

зруйновані інгумації, руйнувальні ями яких залишили відкритими, і вони 

поступово, за допомогою вологи атмосферних опадів, запливали зволоженим 

ґрунтовим матеріалом. 

3. Вперше розроблені критерії  магнітної стратиграфії 

багатошарових курганних могильників Північного Причорномор’я на 

прикладі могильника Катеринівка (Дніпропетровська обл.). Відкриття завдяки 

магнітному зніманню серії курганів різної хронології, абсолютно не 

виражених у рельєфі, викриває неповноту археологічних даних по інших 

подібних пам’ятках, а також беззаперечно доводить, що геомагнітне знімання 

має стати обов’язковою складовою методики археологічного дослідження 

курганних могильників, особливо на ділянках інтенсивного промислового та 

сільськогосподарського землекористування. 

4. Сформульовані методологічні принципи компліментарного 

застосування геофізичних методів при геоархеологічних дослідженнях в 

умовах карстового рельєфу Поділля на прикладі печери Вертеба – 

археологічної пам’ятки трипільської культури. Комплексування високоточної 

магнітометрії, георадарного методу а також електротомографії при 

поверхневому зніманні і дослідженнях всередині печери дозволили з’ясувати 

геологічну будову карстового масиву і виявити невідомі порожнини у гіпсовій 

товщі та археологічні об’єкти у пухкому заповнювачі печери.  
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5. Обґрунтовано методологічні засади використання апріорної 

інформації для інтерпретації даних георадарних досліджень архітектурної 

споруди та математичного моделювання похованих археологічних об’єктів на 

прикладі Іллінської церкви в Суботові. 

Одержала подальший розвиток методологія застосування геофізичних 

методів при неруйнівних дослідженнях пам’яток історико-культурної 

спадщини на території України в контексті їхньої хронологічної прив’язки, 

структурних особливостей та фізичних властивостей компонентів.  

Практичне значення і впровадження одержаних результатів.  

Практичне значення вивчення геофізичних полів та фізичних 

характеристик речовини на пам’ятках археології полягає в оптимізації об’ємів 

польових археологічних досліджень на підставі геофізичних карт і розрізів, які 

дозволяють реконструювати просторову структури пам’ятки без розкопок. На 

основі досліджень, виконаних автором, створено апаратурну базу і сучасну 

комплексну технологію археолого-геофізичних досліджень, яка успішно 

використовується в практиці археологічних експедицій Інституту археології 

НАН України, НДЦ «Охоронна археологічна служба України» та НДЦ 

«Рятівна археологічна служба» ІА НАН України тощо. Отримані результати 

впроваджуються при управлінні археологічною спадщиною в умовах 

надзвичайно обмеженого фінансування. 

Особистий внесок здобувача полягає в участі у виборі теми та загальній 

постановці проблеми археолого-геофізичних досліджень, в науковому 

обґрунтуванні мети дослідження, задач та об’єктів досліджень, плануванні та 

проведенні експериментів та організації досліджень, аналізі, узагальненні та 

інтерпретації одержаних результатів, у написанні наукових статей, звітів, 

підготовці та презентації наукових доповідей на конференціях різного рівня, у 

формулюванні основних наукових положень та висновків, представлених у 

роботі. Тема роботи і структура окремих її етапів визначені спільно з науковим 

консультантом роботи д. геол. н., проф. Вижвою С.А., а також кандидатом 

геол.-мін. н., старшим науковим співробітником Сухорадою А.В. Корисні 
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обговорення одержаних результатів проводилися з проф. Й. Фасбіндером 

(Людвіг-Максиміліан університет Мюнхена). Розробка та адаптація 

апаратурних комплексів, відпрацювання методики польових спостережень, 

власне польові дослідження, розробка програмного забезпечення для обробки 

та інтерпретації даних виконана спільно з співробітниками НДЛ «Теоретичної 

та прикладної геофізики» і кафедри геофізики канд. геол. н. Хоменком Р.В., 

канд. геол. н. Поповим С.А., канд. геол. н. Цюпою І.В., співробітниками 

кафедри геоінформатики канд. геол. н. Віршило І.В., канд. фіз.-мат. н. 

Прилуковим В.Н. Вивчення магнітних властивостей ґрунтів виконані спільно 

із співробітниками Лабораторії геомагнетизму Інституту геофізики Польської 

академії наук проф. М. Тесейре-Єленською, проф. М. Каджалко-Хофмокл, А. 

Хассо-Агопсович, С. Дитлув, Б. Гурка-Кострубієць. Аналіз та інтерпретація 

отриманих даних проводилася спільно із співробітниками Інституту археології 

НАН України канд. іст. н. Петраускасом О.В., канд. іст. н. Дараган М.М., канд. 

іст. н. Поліним С.В. канд. іст. н. Лисенком С.Д., Башкатовим Ю.Ю., а також 

канд. іст. н. Діденком С.В. (Національний музей історії України), д. іст. н., 

проф. Любичевим М.В. (Харківський національний університет імені Василя 

Каразіна),  п. Куксою Н.В. (Національний історико-культурний заповідник 

«Чигирин»), канд. іст. н. Бобровським Т.А. (Національний заповідник «Софія 

Київська», геоархеологічні дослідження виконані спільно з колективом 

Борщівського краєзнавчого музею під кер. Сохацького М.П., колективом 

Інституту географії НАН України під кер. д. геогр. н., проф. Матвіїшиної 

Ж.М., а також д. геогр. н. проф. Рідушем Б.Т. (Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича), канд. іст. н. Рижовим С.Н. (Київський 

національний унверситет імені Тараса Шевченка, канд. біол. н. Поповою Л.В. 

(Інститут зоології імені Івана Шмальгаузена НАН України).  

Апробація результатів дисертації.  

Результати роботи доповідались автором на VII-XІV міжнародних наукових 

конференціях «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного 

стану середовища», Київ (2005-2020); засіданнях та семінарах по проекту 
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COST Action «The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond 

prospection» (SAGA) (2019-2021); IX-XIII міжнародних конференціях 

«International Conference on Geoinformatics. Theoretical and Applied  Aspects», 

Київ (2010-2016); IV, V міжнародних наукових конференціях «Геофізичні 

технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища», Львів 

(2011, 2013); генеральних асамблеях «European Geosciences Union», Відень, 

Австрія (2005, 2008); міжнародній конференції 10th «Castle Meeting» (New 

trends in Geomagnetism, Palaeo, Rock and Environmental Magnetism), Валтіце, 

Чехія (2006); міжнародній конференції 10th International Conference on 

Archaeological Prospection, Нітра, Словакія (2007); міжнародних круглих 

столах (2007, 2008, 2010) та міжнародній конференції (2012) «Археология и 

геоинформатика», Москва, РФ; конференціях «Уральская молодежная 

научная школа по геофизике», Пермь (2007), Єкатеринбург (2008), РФ; третій 

та четвертій Абхазьких міжнародних археологічних конференціях (2011, 2013) 

Cухум, Республіка Абхазія; міжнародній  конференції «Climate Change in the 

Carpathian-Balkan Region  during the Late Pleistocene and Holocene», Сучава, 

Румунія (2011); Першій міжнародній конференції «Virtual Archaeology – 

2012», Санкт-Петербург, РФ (2012); 20-му Щорічному З’їзді Європейської 

асоціації археологів, Стамбул, Туреччина (2014); міжнародній конференції 

«Черняховская культура. Актуальные проблемы исследований», Київ (2014); 

міжнародному науковому симпозіумі «Relief and Climate», Чернівці (2014); ІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний скансен: 

реконструкції за археологічними та етнографічними джерелами: житло, одяг, 

зброя, ремесло від доби бронзи до доби козаччини», Комсомольськ (2014). 

Публікації. За темою дисертації опублікована 82 наукові роботи, головні 

з яких увійшли до переліку в авторефераті, в т.ч. 20 – у наукових фахових 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних та фахових 

виданнях  України. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, шести розділів, висновків, одного додатка та списку використаних 
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джерел, котрий налічує 649 найменування. Обсяг основного тексту дисертації 

складає 261 сторінку друкованого тексту. Робота ілюстрована 11 таблицями та 

80 рисунками. 

Роботу виконано в НДЛ теоретичної та прикладної геофізики та на 

кафедрі геофізики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, де здобувачкою проведений весь обсяг польових досліджень, 

виконані основні лабораторні вимірювання та теоретичні розробки. Значна 

частина лабораторних визначень магнітних властивостей, палеомагнітних та 

магніто-мінералогічних досліджень виконані автором у Лабораторії 

геомагнетизму Інституту геофізики Польської академії наук (Варшава) та 

палеомагнітної лабораторії Нідерліппах Мюнхенського Людвіг-Максиміліан 

університету (Німеччина), куди авторка була люб’язно запрошена. Авторка 

щиро вдячна співробітникам вказаних лабораторій проф. М. Тесейре-

Єленській та докторантці Б. Гурка-Кострубієць (Варшава), проф. Й. 

Фассбіндеру та інженеру М. Вейс (Мюнхен). 

Авторка висловлює щиру подяку науковому консультанту д. геол. н., 

проф. С.А. Вижві за всебічну підтримку в проведенні теоретичних та 

експериментальних досліджень, цінні зауваження до змісту роботи; д. геогр. 

н., проф. Ж.М. Матвіїшиній за надану допомогу при дослідженнях 

археологічних ґрунтів. Авторка вдячна канд. геол. н. Р.В. Хоменку, С.А. 

Попову, І.В. Віршилу та канд. фіз.-мат. н. В. Прилукову за допомогу при 

адаптації існуючої та створенні нової геофізичної апаратури, розробці 

програмно-алгоритмічних комплексів обробки польової інформації. За 

допомогу в проведенні польових досліджень авторка вдячна д. іст. н., проф. 

М.В. Любичеву, канд. іст. н. С.В. Діденку, О.В. Петраускасу, М.М. Дараган, 

С.Д. Лисенку, С.М. Рижову та науковому співробітнику Ю.Ю. Башкатову. 
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РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АРХЕОЛОГІЧНОЇ 

ГЕОФІЗИКИ 

 

Як серед широкого загалу, так і у професійному середовищі, досі побутує 

думка про геофізичні дослідження, як про новітні археологічні методи і 

технології. Втім, історія розвитку археологічної геофізики, як окремої 

наукової дисципліни на стику гуманітарної та природничої сфер знання, має 

70-ти річну історію, повну спроб, відкриттів і розчарувань, не тільки в Європі 

й світі, а й в Україні.  

Застосування геофізичних технологій для вирішення завдань археології 

почалося з електричних та магнітних методів, які і досі залишаються найбільш 

важливими та інформативними при пошуку окремих об’єктів і картуванні 

територій пам’яток (Aitken, 1974; Scollar et al., 1990; Clark, 1996; Neubauer et 

al., 1998–1999; Benech, 2005; David et al., 2008; Fassbinder, 2015a; Fassbinder, 

2017). 

Історія і хронологія впровадження геофізичних методів до археологічної 

практики нерозривно пов’язана з розвитком і появою нових вимірювальних 

систем, автоматизацією процедур обробки та візуалізації даних, зростанням 

рівня обізнаності археологічної спільноти щодо пошукових можливостей 

геофізичних методів, вдосконаленням пам’яткоохоронного законодавства. 

Становлення археологічної геофізики має розглядатися як безперервний 

процес, який мав як етапи розвитку в часі, так і територіальні особливості. 

Автор достатньо повного огляду розвитку магнітометрії в археології 

Т. Хербіш пропонує виділяти: 1) початок досліджень у кінці 1950-х – на 

початку 1960-х рр.; 2) поступовий розвиток у 60-80х рр.; 3) бурхливий 

розвиток у 80-90-х р. – етап, який, на думку автора, продовжується дотепер 

(Herbiсh, 2015). Оскільки магнітометрія є провідним методом неруйнівної 

археолого-геофізичної розвідки, ця періодизація відображає загальні тренди 

розвитку археологічної геофізики в цілому, але, на нашу думку, шлях 

автоматизації та моторизації польових вимірювань, на який стала археологічна 
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геофізика з другої половини 90-х рр., слід виділити в окремий етап. Крім того, 

в останні роки відбувається поворот від кількості до якості знання, про що 

буде сказано під час висвітлення поточних здобутків геофізиків у рамках 

комплексних археологічних проектів.  

Основним предметом нашого розгляду стануть визначні віхи в розвитку 

кожного з трьох основних геофізичних методів (магнітометрії, методів опору, 

георадарного методу), оскільки осягнути тут тисячі публікацій, які існують на 

сьогодні за цією темою, неможливо. 

У нашому огляді висвітлений як світовий (європейський та 

американський) досвід, так і досвід у колишньому СРСР і далі в незалежній 

Україні, про який європейські дослідники майже не мали уявлення (Gaffney & 

Gatters, 2003; Becker, 2009; Herbich, 2015) аж до появи масштабних спільних 

проєктів у 2010-х рр., коли вражаючі напрацювання вітчизняних фахівців у 

1960-90-х рр. (Загний и др., 1971; Відейко, 1998; Дудкін, 2000; Шмаглій, 1978; 

Шмаглій, Дудкін, Зіньковський, 1973) стали поштовхом для сучасних 

високоточних і ультрадетальних досліджень, зокрема, на пам’ятках 

трипільської культури (Chapman, et al., 2014a, 2014b; Rassman et al., 2014). 

 

1.1. Огляд світового досвіду 

 

Спроби здобути археологічні знання не порушуючи цілісність 

ґрунтового покриву із застосуванням прикладних методів досліджень відомі 

від 30-х рр. 20 ст. (du Mesnil du Buisson 1934; Hesse, 2000; Bevan, 2000), однак 

першими систематичними та результативними археолого-геофізичними 

дослідженнями у Світі вважаються роботи Р. Аткінсона по вимірюванню 

питомого електричного опору на археологічній пам’ятці у Дорчестері-на-

Темзі. Використовуючи просту 4-х-електродну установку він здійснив 

успішне знімання, в результаті якого були виявлені рови та ями за 

пониженими значеннями електричного опору зволоженого заповнення цих 

об’єктів, викопаних у кам’янистому ґрунті (Atkinson, 1953).  
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1.1.1. Магнітний метод в археології 

 

Перші спроби застосування магнітометра в археології були зроблені в 

Англії у 1956 р. (Belshé, 1957) та у 1958 р. (Aitken, 1958; Aitken, 1961), коли 

вперше було помічено, що горн з обпаленої глини спричиняє зміни в 

геомагнітному полі, які можна зафіксувати протонним магнітометром. 

М. Ейткін зауважив також, що можна виявляти ями, заповнення яких має 

підвищену намагніченість, і, навіть, зауважив, що величина аномалії залежить 

від вмісту гумусу і від того, чи розводили там вогнище. Дослідник назвав цей 

метод “magnetic prospecting” (магнітний пошук).  

У кінці 50-х - на початку 60-х рр. запит на розробку геофізичного 

обладнання, яке відповідало б високим вимогам до чутливості і роздільної 

здатності методів при дослідженні археологічних об’єктів, підштовхнув до 

виникнення одразу кількох типів магнітометрів та різних модифікацій 

електрометричного устаткування. Зокрема, протонний магнітометр, яким 

користувались Дж. Белше та М. Ейткін, був розроблений в Оксфордському 

університеті вже за кілька років після того, як явище вільної прецесії протонів 

у магнітному полі Землі було вперше спостережене експериментально 

(Packard & Varian, 1954). Цей прилад важив 10 кг і мав чутливість 1 нТ, що 

дозволяло дослідникам впевнено реєструвати аномалії від британсько-

римських печей (100 нТ) та ровів (10-15 нТл). У кінці 50-х рр. з’являються 

комерційні протонні магнітометри з чутливістю 1-10 гамма, а також перші 

градієнтометри на їх основі (Bradshaw, 1957; Packard, Varian 1954; Waters & 

Francis, 1958). Перший ферозондовий градієнтометр був також розроблений в 

Оксфорді і протестований на городищі раннього залізного віку у 1961 р (Tite, 

1961). Він вимірював вертикальний градієнт вертикальної складової 

магнітного поля, мав чутливість 1 нТл, а також можливість запису на паперову 

стрічку, що дозволяло виконувати відносно детальні вимірювання на великих 

ділянках (Alldred & Aitken, 1966; Clark & Haddon-Reece 1972-1973; Philpot, 

1972-1973; Clark, 1986). 
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На початку 60-х р. американська дослідниця Е. Ральф, проводячи 

дослідження в Сибарисі (Греція), стикнулася з умовами, які вимагали більш 

чутливого інструменту, ніж протонний градієнтометр, використаний там 

раніше. Розкопки показали, що руїни грецького міста VI століття до н.е. 

розташовані на глибині від 4 до 6 м, покриті шарами алювіальної глини. 

Протонний градієнтометр виявився ефективним у пошуку археологічних 

споруд до глибини 3 м, що в цьому конкретному випадку дозволило дослідити 

лише залишки римської доби. Тоді американська компанія Varian Associates 

запропонувала археологам квантовий рубідієвий магнітометр з оптичним 

накачуванням з чутливістю в сто разів більшою, ніж у протонного 

магнітометра (0,01 γ), який і був використаний для розв’язання описаної задачі 

(Ralph, 1962; Ralph, 1964; Breiner, 1965). Випробування показали, що 

вимірювання з рубідієвим магнітометром у диференціальній конфігурації 

(тобто один прилад записує варіації геомагнітного поля, а другий 

використовується власне для знімання) були в чотири рази швидшими, ніж з 

протонним магнітометром.  

Різні модифікації геофізичних технологій і приладів проходили 

випробування на широкому розмаїтті пам’яток, серед яких римські табори, 

етруські некрополі, грецькі колонії, середньовічні індіанські поселення, 

античні міста тощо (Lerici, 1961, 1962; Johnston, 1961; Hesse, 1962, 1967; 

Scollar, 1965; Dąbrowski, 1963; Dąbrowski & Linington, 1967).  

У 1960-х роках такі наукові центри, як Фонд Лерічі при Міланському 

університеті (Італія), Рейнський краєзнавчий музей у Бонні (Німеччина), 

Центр геофізичних досліджень НЦНД у Гарші (Франція), Центр прикладних 

наук в археології при Музеї Університету Пенсільванії (MASCA) включили 

геофізичну розвідку до своєї практики. Цими організаціями виконані сотні 

знімань на пам’ятках Греції, Італії, Туреччині, Ірландії, Центральної Америки, 

у Сполучених Штатах та Канаді (Ralph, 1969; Herbich, 2015). 

Окрім польових досліджень і вдосконалення апаратурних комплексів 

німецькі вчені приділяли увагу автоматизації та застосуванню комп’ютерних 
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технологій до обробки та візуалізації даних польових вимірювань (Scollar & 

Krückeberg 1966; Scollar 1968, 1969, 1970), водночас, італійці вдосконалювали 

процедури обробки даних та займалися моделюванням геофізичних 

параметрів (Linington 1964, 1966b, 1968, 1969a, 1970). 

У 1970-х рр. геофізичні методи стають важливими інструментами 

археологічного дослідження завдяки високій результативності при пошукових 

роботах у рутинній археологічній практиці, що особливо актуально за 

нагальної необхідності обстеження територій, запланованих під будівництво. 

Крім того, до цього часу було налагоджено масове виробництво апаратури, яка 

відповідала саме археологічним потребам, а також здійснювалась підготовка 

фахівців на базі кращих університетів і наукових центрів Європи.  

До цього додалася нова тенденція в археології – прагнення до 

реконструкції ландшафту та довкілля в межах цілих культурних та 

географічних регіонів, а не тільки на окремих пам’ятках (Gaffney & Gater, 

2003). Цей підхід заохочував застосування методів, які допомагали осягнути 

освоєння простору в минулому.  

Швидке зростання кількості археологічних проектів, в яких були 

застосовані геофізичні методи у 80-ті та 90-ті, було зумовлене подальшим 

технологічним розвитком апаратури і методів обробки інформації, змінами 

пріоритетів в археологічній науці та пам’яткоохоронному законодавстві і, 

нарешті, широкому впровадженню геофізичних курсів до археологічних 

освітніх програм (Heron & Gaffney, 1987; Gaffney & Gater, 2003). 

Найважливішою технологічною зміною, що відбулася у провідних країнах у 

1980-х роках, є остаточний перехід до більш чутливої апаратури з високою 

продуктивністю. Повільні протонні магнітометри поступилися приладам з 

більшою швидкодією (порядку 0,1 сек.) і роздільною здатністю в діапазоні від 

0,1- 0,01 (ферозондові) до 0,001 нТ (цезієві) із записом показань до пам'яті 

приладу.  

Автоматизація призвела до зростання продуктивності наземного 

знімання. Водночас, покращення розрізненості даних, обумовлене 
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підвищенням чутливості апаратури та щільності мережі спостережень, 

призвело до значного покращення ідентифікації археологічних об’єктів. 

Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки вплинув на якість обробки та 

інтерпретації даних, дозволивши використовувати більш складні алгоритми. 

Покращені ПК стали спроможними підтримувати нові програмні комплекси 

для візуалізації геофізичної інформації, стало можливим виявляти аномалії, 

які неможливо було побачити у паперовому графічному представленні. У 

магнітометрії, наприклад, з’явилися карти у відтінках сірого кольору, які 

значно випередили за інформативністю карти ізоліній і стали 

загальновизнаним стандартом для представлення даних. 

Німецькі і австрійські геофізики відмовляються від використання 

протонних магнітометрів на користь цезієвих, які вони застосовували як у 

конфігурації градієнтометра (на ділянках з високим рівнем магнітних завад – 

біля ЛЕП, електропотягів тощо), так і в диференціальній конфігурації (при 

відсутності завад) (Becker, 1984, 1985, 1990a; Neubauer et al., 1995; Melichar & 

Neubauer, 1993). Важливими технологічними удосконаленнями стали 

автоматична реєстрація даних у русі (збільшення просторової розрізненності 

при режимі реєстрації 10 замірів за секунду означає, що при спокійному 

крокуванні оператора фізичні точки спостережень розташовуються через 

кожні 12 см (Becker, 1985)), а також використання спеціальних картів (возиків) 

для переміщення приладу. 

Найбільш яскраві роботи команди Х. Бекера – це картування неолітичних 

пам’яток, таких як рондели (як, наприклад, Schmiedorf та Kothingeichendorf) 

(Becker, 1987a, 1988, 1990b) і залишки довгих жител у Балдінгені (Becker, 

1987b), та реконструкція римського табору Макбрайт, де за 1986-1991 роки 

досліджень було відзнято площу близько 25 га (Becker et al., 1992). 

Безсумнівно, бурхливий розвиток археологічної геофізики був би 

неможливий без належної підготовки спеціалістів у закладах освіти. Освітня 

спеціалізація з археологічної геофізики була відкрита в університетах 

Бредфорда, Дарнема та Глазго, де геофізичні дослідження вчать сприймати як 
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компоненту цілісного археологічного дослідження і на аналітичній стадії 

проектів, і на етапі синтезу та узагальнення інформації. Обізнаний фахівець 

може адаптувати та змінювати методологію дослідження з метою досягнення 

кращих результатів у конкретних умовах. Як показує практика, методологічні 

рішення, запропоновані геофізиками, необізнаними з археологічним 

контекстом, часто виявляються неоптимальними, а результати -  

незрозумілими або недостатньо інформативними для археологів. Це змушує 

деяких археологів насторожено відноситись до геофізичних методів і, нажаль, 

приводить до дискредитації геофізики у фаховій археологічній спільноті. 

У 1995 році були складені методичні рекомендації з геофізичних 

досліджень при археологічній експертизі (English Heritage, 1995), покликані 

допомогти досягти стандартизації методів прикладної геофізики в археології. 

Принциповою зміною в методології магнітних вимірюваннь, що 

відбулася у 1990-х роках, стала розробка мультисенсорних мобільних систем, 

які транспортувалися на спеціальному карті або переносилися оператором. 

Ідея використання кількох датчиків одночасно виникла у зв’язку із 

необхідністю збільшити швидкість польових досліджень, реєструючи 

магнітне поле за один прохід оператора одночасно уздовж кількох профілів. 

Зокрема, мюнхенська група тестувала мультисенсорну технологію з цезієвими 

магнітометрами в античній Трої, де більш ранні вимірювання з ферозондовим 

градєнтометром (Jansen, 1992) продемонстрували ефективність магнітного 

методу для ідентифікації римського міста (Троя-X), але залишки, котрі 

належать до більш ранніх фаз існування міста, простежити не вдалося. 

Вимірювання цезієвим магнітометром Scintrex з роздільною здатністю 0,1 нТл 

були виконані Х. Беккером та Й. Фасбіндером з метою картування більш 

глибоких археологічних верств. Вони справді надали можливість вивчити 

планування міста Троя-VI доби пізньої бронзи за магнітною картою, що 

охоплює площу 18 га (Becker, 1999c). Сенсаційна інформація про 

реконструкцію планування Гомерової Трої привернула увагу Р. Павліка, 

конструктора з компанії Picodas, який запропонував створити прилад з 
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роздільною здатністю 1 пікотесла, що і було зроблено. CS2/MEP720 

(Scintrex/Picodas) стала найбільш чутливою системою, що використовувалась 

в археології (Becker, 1995). Система була змонтована на карті, що обмежувало 

її використання місцями, де цей колісний карт міг проїхати. 

Використовувалась, головним чином, на пам'ятках Німеччини чи в 

безпосередній близькості від її кордонів, наприклад, у Слоновіце (Herbich & 

Tunia, 2009).  

Наступною була побудована система Smartmag SM4G (Scintrex), яка 

працювала в конфігурації градієнтометра і змонтована на дерев’яній рамі, 

датчики були розташовані на відстані 0,5 м один від одного. Маючи роздільну 

здатність 0,01 нТл ці датчики були менш чутливі ніж у системи CS2/MEP720. 

Х. Бекер та Й. Фасбіндер виконали десятки знімань з цією системою поза 

межами Німеччини, в рамках кооперації з різними археологічними 

установами. Серед найбільш видатних проєктів – картування столиці Єгипту 

епохи Рамзесидів за Нового царства Квантір у дельті Східного Нілу (Pusch, 

Becker, Fassbinder, 1999; Becker, 1999a), дослідження планування 

елліністичного району в Пальмірі (Сирія) (Becker & Fassbinder, 1999b), 

знімання на скіфських поселеннях та курганах у Сибіру (Becker & Fassbinder, 

1999c). Дослідження, проведені на городищі Чіча (доба бронзи - раннього 

залізного віку), що в Барабинському лісостепу, стали класичним прикладом 

сучасних можливостей магнітометричного методу і охоче цитується авторами 

оглядових монографій з магнетизму, наприклад, (Evans & Heller, 2003). 

Геофізичне мікромагнітне знімання виконано на території в 58 800 кв. м (5,88 

га). Як відмічають самі автори, "результати геофізичних досліджень 

перевершили всі сподівання: на орному полі були виявлені нові системи 

укріплень, житлових і виробничих майданчиків, які, без сумніву, складають 

єдиний комплекс з рельєфно вираженим городищем і перевершують його за 

площею не менше ніж у 5 разів " (Becker & Fassbinder, 1999c). 

Аби ще зменшити час на польові роботи, Х. Бекер встановив всі 4 цезієвих 

сенсора градієнтометра Smartmag на одному рівні на відстані 0,5 м один від 
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одного. Цю систему він назвав "магнітосканером" і з його допомогою виконав 

кілька визначних проектів в Італії, напр. Остія (знаходження, окрім іншого, 

ранньохристиянської базиліки (Becker,1999b)), та в Баварії, напр. 

Рюффенхофен (реконструкція повного плану римського укріплення (Becker, 

2001)). В останньому випадку швидкість вимірювань мала важливе значення з 

огляду на те, що пам’ятка була доступна для дослідження протягом коротких 

періодів між сільськогосподарськими роботами. Однак система з чотирма 

датчиками не знайшла такого широкого застосування як магнітометр з двома 

датчиками, який і зараз використовується групою Й. Фасбіндера.  

Австрійці також активно тестували можливості систем з датчиками 

високої роздільної здатності в різних конфігураціях (Doneus, Eder-

Hinterleitner, Neubauer, 2001). Спільними зусиллями академічних дослідників 

та приватної компанії (Archeo Prospections) була створена група, яка активно 

займалася розвідкою на пам’ятках, одночасно вдосконалюючи способи 

візуалізації результатів та їх археологічну інтерпретацію (Neubauer et al., 1996; 

Doneus et al. 2001). Їх полігоном став Карнунтум, римське містечко поблизу 

Відня (Neubauer & Eder-Hinterleitner, 1997). Дослідження в різних регіонах 

Австрії призвели до відкриття та картографування десятків пам’яток неоліту з 

характерними кільцевими ровами (Neubauer & Melichar, 2010). 

Окрім цезієвих магнітометрів великої популярності набули ферозондові 

градієнтометри, головним чином через їх відносну дешевизну та легкість у 

використанні (Bartington & Chapman, 2004; Gaffney et al., 2000). 

У 1990-х роках німецька компанія Förster розробила ферозондовий 

градієнтометр з багатьма датчиками, який був впроваджений до археологічної 

практики колективом Інституту наук про Землю Університету Кіля у 1992-94 

р. (Stümpel, 1995; Jöns, 1999). Ця система не постала з археологічного досвіду 

(як це було у випадку з цезієвими системами), а була початково розроблена 

для військових потреб, тобто, в першу чергу, для пошуку набоїв, які не 

розірвалися. 
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Система з п'ятьма ферозондовими датчиками, встановленими на рамі, що 

переносилася двома людьми, була використана для складання карти хетського 

міста Саріса в Туреччині (Trinks, Stümpel, Lorra, 1999). За допомогою 

вдосконаленого варіанту системи, встановленому на візку, який тягнув 

мінітрактор, була повністю закартована територія (65 га) грецької колонії 

Селінус на сході Сицилії (Erkul et al., 2003a, 2003b). 

Подібні мультисенсорні системи використовувались і на пам’ятках 

України, про що буде сказано нижче. 

У 2005 р. була побудована принципово нова система для високоточної 

магнітної розвідки на базі СКВІД-датчиків (від англ. SQUID, Superconducting 

Quantum Interference Device – «надпровідний квантовий інтерферометр»). 

СКВІД-магнітометри володіють рекордно високою чутливістю 1 фемтотесла. 

Система була вперше опробувана в пустелі Наска в Перу. Ця система 

розроблена для широкомасштабного сканування місцевості, подібно до 

ферозондових та цезієвих систем. 

Щоб зробити СКВІД-сенсори придатними для геофізичного 

застосування, розробникам довелося вирішити кілька серйозних проблем. 

Основна складність полягає в постійній присутності магнітного поля Землі, 

яке в 109 разів сильніше, ніж поріг чутливості SQUID-магнітометра. Таким 

чином, лінійний рух у земному магнітному полі векторних датчиків, таких як 

SQUID або ферозондові магнітометри, призводить до отримання сигналів, які 

містять в собі переважно шуми від невеликих нахилів або обертань датчиків. 

Єдиний вихід – реєструвати просторову похідну магнітного поля в одному 

напрямку у конфігурації градієнтометра, замість самої компоненти поля. Такі 

ґрадієнтометри були спеціально розроблені та виготовлені в Інституті 

фотонних технологій ім. Лейбніца в Йені (Німеччина) (Stolz, Zakosarenko, 

Fritsch, Oukhanski, Meyer, 2001). База градієнтометра, тобто відстань між 

двома квадратними петлями надпровідних антен, становить лише 6 см, 

розрізненність становить 16 фТл/см (Stolz et al. 2004). Градієнтометр 

змонтований всередині кріостату, де постійно підтримується температура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


43 

 

нижче 9,2 К необхідна для функціонування СКВІДів. Під час виконання 

досліджень по проекту в пустелі Наска (Перу) СКВІД-система 

продемонструвала археологічну інформативність не гірше за цезієві 

магнітометри (Linzen et al., 2009), але говорити про перспективу її широкого 

впровадження в археологічну практику зарано через високу собівартість 

досліджень.  

 

1.1.2. Розвиток методів опору 

 

З 50-х рр. XX ст. постійно зростали об’єми застосування і продовжувався 

методичний розвиток методів опору – надзвичайно популярних при 

дослідженні археологічних пам’яток та картуванні похованих 

старожитностей. Успіх методів опору забезпечується значною різницею 

питомого електричного опору між такими структурами, як стіни, дороги, 

будівлі, канави та ґрунтом, в якому вони поховані. Найбільш вживаними в 

археології стали конфігурації чотириелектродних установок Веннера та 

Шлюмберже (Gaber et al., 1999; Chouker, 2001; Aspinall, Gaffney, 2001). 

Переваги і недоліки різних установок широко обговорювались. Наприклад, 

головною вадою установки Шлюмберже визнано значну залежність 

результатів від орієнтації вимірювальної лінії відносно об’єкта, оскільки 

структури, паралельні орієнтації установки, погано розпізнавалися.  

Для площинних вимірювань найбільшої популярності набула 

чотириелектродна установка (Clark, 1990) для досліджень методами опору та 

зближених електродів. Практична реалізація такої конфігурації дуже проста: 

по пікетах профіля переміщують два електроди (один живлячий та один 

приймальний), тоді як два інших залишають нерухомими на близькій відстані 

один до одного, та, водночас, далеко від полігону, який обстежується. Дані 

такого обстеження легко інтерпретувати, отже метод був успішно 

використаний при картуванні похованих споруд і об’єктів на різних 

археологічних пам’ятках і продовжує широко застосовуватись. 
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У 90-х рр. значним кроком на шляху до підвищення археологічної 

інформативності електричних методів стала адаптація нової технології 

томографії електричного опору (ТЕО, англ. ERT - electrical resistivity 

tomography) до археологічних потреб (Mol, Preston, 2010; Papadopoulos, Sarris, 

2011; Tsourlos, Tsokas, 2011). Цей метод також добре зарекомендував себе при 

розв’язанні гідрогеологічних (Flathe, 1955; Dahlin & Owen, 1998), геологічних 

(Caglar & Duvarci, 2001; Atzemoglou et al., 2003), інженерних (Dahlin et al., 

1994) та екологічних завдань (Rogers & Kean, 1980; Van, Park & Hamilton, 

1991).  

При виборі типу установки для роботи методом елекротомографії 

ключовими характеристиками є глибинність, роздільна здатність і 

завадостійкість. Тому з’явилася серія робіт, присвячених аналізу типів 

установок і критеріїв вибору оптимальної конфігурації, часто на основі даних 

математичного моделювання (Loke, 2009; Zhou & Dahlin, 2003; Бобачев и др., 

2005, Candansayar & Basokur, 2001; Szalai & Szarka, 2008). 

Вперше метод томографії електричного опору був використаний для 

візуалізації археологічних споруд під час експериментальних досліджень 

римського міста Веруламіум у Великобританії (Xu, Noel, 1991). В 

археологічній практиці електрична томографія слугувала переважно для 

доповнення та покращення інформаційного контексту, отриманого за 

допомогою інших геофізичних методів. У літературних джерелах міститься 

низка повідомлень про тематичні дослідження цим методом (Neighbor et al., 

2001; Dogan & Papamarinopoulos, 2003). ТЕО ефективно застосовується для 

заходження стін, порожнин та інших структур на різних глибинах (Thacker & 

Ellwood 2002; Dogan & Papamarinopoulos 2003; Leucci 2006; Papadopoulos 

et al., 2006, 2010; Gaffney, 2008; Leopold et al., 2010, 2011; Sarris & Jones 2000; 

Drahor et al., 2008; Tsokas et al., 2008, 2009; Berge et al., 2011). 

Розвиток технологій автоматизації та мультиплексації вимірювань за 

допомогою установок різної конфігурації посприяв можливості отримання 

великої кількості польових даних за обмежений час. Крім того, поява швидких 



45 

 

комп’ютерів стимулювала розробку автоматизованих алгоритмів інверсії 

позірного опору, які дозволяють побудувати геоелектричні розрізи за 

експериментальними даними. Популярним методом інтерпретації даних 

томографії електричного опору стала гладкообмежена (або блокова) інверсія 

(the smoothness constraint inversion) (Constable et al., 1987). Вона створює 

спрощену модель підповерхневого розподілу питомого опору, яка є розумним 

відображенням геологічного розрізу. У результаті використання алгоритму 

гладкообмежної інверсії отримують найбільш стійкий розподіл питомого 

опору. Така модель є добрим стартовим наближенням для подальшої 

інтерпретації. Блокову інверсію рекомендується використовувати у більшості 

випадків, особливо при відсутності апріорної інформації про геоелектричний 

розріз. У літературі описано декілька двовимірних алгоритмів 

гладкообмеженої інверсії даних ТЕО (Sasaki, 1992; Xu & Noel, 1993; Ellis & 

Oldenburg, 1994; Loke & Barker, 1995; Tsourlos, 1995). Крім того, оскільки 

багато геофізичних завдань мають тривимірний характер, було представлено 

декілька алгоритмів для реалізації інверсії даних ТЕО у трьох вимірах (Park & 

Van, 1991; Loke & Barker, 1996 b; Tsourlos & Ogilvy, 1999). 

Для виконання тривимірних досліджень методом ТЕО з метою отримання 

3D-моделі досліджуваного середовища використовуються різні конфігурації 

електродів, можливі в рамках мережі з конкретною геометрією 

(Berge&Drahor, 2011; Santarato et al., 2011; Trogu et al., 2011; Argote-Espino et 

al.,2013; Chavez et al., 2020; Al-Saadi et al., 2018; Tejero-Andrade et al., 2018; 

Fischanger et al., 2019). Істинні тривимірні вимірювання електричного опору 

застосовуються, в тому числі, і в археологічних дослідженнях (Vafidis et al., 

1999). 

Втім, незважаючи на розробку вдосконаленого устаткування та методів 

тривимірної інтерпретації, загальна геофізична практика все ще спирається 

переважно на двовимірні підходи як при польових вимірюваннях, так і при 

інтерпретації даних (Chambers, 2001, Leucci & Greco, 2012). Дані, отримані по 

мережі профілів, зазвичай інтерпретуються за допомогою двовимірних 
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алгоритмів, а результати комбінуються пізніше для створення 

квазітривимірних (x, y, z) візуалізацій.  

Для подолання основних обмежень установок з фіксованою 

конфігурацією були розроблені мобільні системи картування електричного 

опору (Panissod et al., 1998; Dabas et al., 2000; Papadopoulos et al., 2006; Dabas, 

2009). Зокрема, мобільні мультиполярні багатоелектродні системи дозволяють 

виконувати дослідження методом електропрофілювання опору в русі, що 

суттєво скорочує час на збирання польової інформації. Одним з перших 

технологічних рішень в стала прямокутна установка з електродами, 

вмонтованими в колеса, яка дозволяла вимірювати позірний опір ґрунту на 

постійній глибині (Pittau, 1994). Глибину дослідження можна було збільшити 

за рахунок зміни відстані між колесами. Пізніше були розроблені та описані 

інші варіанти мультиполярних мобільних систем. Зокрема К. Паніссод з 

колегами (Panissod et al., 1997) запропонував конфігурацію на мобільній 

платформі, яка складалася з восьми електродів, розміщених на V-подібній рамі 

(так звана установка "Vol-de-canards" (пташиний клин – фр.)). Це обладнання 

використовувалося для малоглибинних досліджень (до 3 метрів). Означена 

мультиполярна конфігурація забезпечує отримання тривимірної моделі 

підземного простору із значною економією часу на збирання даних порівняно 

з мобільною установкою «pole-pole» в однакових умовах (Panissod et al., 1998). 

Подальші дослідження (Dabas, 2009) були присвячені вдосконаленню 

мультиполярних систем з метою зменшення впливу шуму на вихідні дані. 

Зокрема, М. Дабас розробив обладнання, відоме як автоматизована установка 

електропрофілювання (Automated Resistivity Profiling -ARP). Прилад 

складається з поперечного живлячого диполя та трьох поперечних 

приймаючих диполів, встановлених на зростаючій відстані від живлячого. Ця 

конфігурація призначена для одночасних вимірювань видимого опору на 

трьох різних глибинах. Н. Пападопулос зі співавторами (Papadopoulos et al., 

2009) описав розв’язок оберненої задачі для даних позірного опору, отриманих 

за допомогою системи ARP, з метою отримання надійної чисельної моделі, 
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здатної описати просторовий розподіл електричного опору в 

приповерхневому шарі ґрунту досліджуваної області. Описаний авторами 

процес інверсії заснований на методі найменших квадратів та використовує 

гладкообмежений алгоритм, який враховує нестійкість моделі та неєдиність 

розв’язку (Sasaki, 1994). 

Розробка мобільного устаткування дозволила збільшити охоплення 

території вимірюваннями, а також різко скоротила час, необхідний для 

проведення досліджень. Тобто, доступними стали дослідження електричного 

опору великих площ археологічних пам’яток і ландшафтів. Наприклад, у 2013-

2015 рр. на археологічній пам’ятці Мон-Прама в Сардинії (Італія) 

резістівіметрією високої детальності було покрито 22 800 м2 (Piroddi et al., 

2020). Дані про електричний опір отримували в реальному часі з 

сантиметровою горизонтальною точністю, завдяки синхронізації геофізичних 

вимірювань з даними диференціальної системи позиціонування GPS. 

Додатковою перевагою стала можливість спільного аналізу тривимірної 

геофізичної інформації та детальної цифрової моделі місцевості, що сприяло 

точному визначенню ділянок, найбільш перспективних для майбутніх 

археологічних досліджень. 

 

 

 

 

 

1.1.3. Розвиток георадарних технологій 

 

Зацікавленість фахівців у використанні методу георадіолокації або 

георадарного методу (англ. GPR – ground-penetrating radar) не зростала 

стабільно з часом. Починаючи зі стадії лабораторних розробок у 70-х рр., 

метод одразу привернув до себе увагу геофізиків-дослідників приповерхневої 

частини геологічного розрізу, яка потім послабшала приблизно на 10 років. 

https://sciprofiles.com/profile/35096
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Згодом, у середині 1980-х років, у зв'язку з бурхливим розвитком електроніки, 

обчислювальної мікропроцесорної техніки і одночасним зростанням потреб в 

інженерній розвідці, інтерес до георадарного методу підвищується, але, 

наштовхнувшись на відсутність задовільних систем обробки хвильової 

інформації, знову згасає (Владов і Старовойтов, 2004). 

Перші застосування георадара в археології припадають на 1975 р. (Vickers 

& Dolphin, 1975; Bevan & Kenyon, 1975), обидва дослідження були виконані у 

США. У наступні десятиліття була опублікована низка успішних впроваджень 

методу в сприятливих умовах, зокрема американськими та японськими 

вченими (Goodman & Nishimura, 1993; Conyers & Goodman, 1997). 

Сприятливими умовами дослідники справедливо вважали сухі піщані ґрунти 

або лід, де не спостерігається швидкого затухання електромагнітного сигналу, 

і є можливість отримати радарограму задовільної розрізненості щодо 

археологічних об’єктів.  

У європейській археології перші експерименти з використання аналогової 

георадарної системи для пошуків похованих об’єктів відбулися у 1980 році у 

південній Швеції (Viberg, Trinks, & Lidén, 2011) та на Кіпрі (Fischer, 1980a; 

Trinks, Fischer, Löcker, & Flöry, 2013a). Результати останнього знімання були 

пізніше підтверджені археологічним розкопками (Scollar et al., 1990), під час 

яких виявилося, що найбільш яскраві відбиття на радарограмах відповідали 

залишкам давніх стін (Fischer, 1980b). 

З 90-х рр. інтерес до використання GPR знаходиться в стадії постійного 

бурхливого зростання. Крім георадарів широкого спектра використання, 

випускається і спеціалізована апаратура для вузьких цілей, зокрема для роботи 

на археологічних пам'ятках. Перші георадарні системи являли собою великі за 

розмірами громіздкі конструкції, приймач і передавач були з’єднані кабелями 

з принтером, який друкував радарограми на термопапері. Переваги методу для 

археологічної розвідки стали очевидні з появою систем цифрового запису 

вимірювань та програмного забезпечення для обробки хвильових даних на 

основі алгоритмів, запозичених із сейсморозвідки (Goodman, Nishimura, & 
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Rodgers, 1995), а також із початком застосування моделювання георадарних 

даних (Goodman, 1994) для поліпшення розуміння спостережених хвильових 

полів (Neubauer, Eder-Hinterleitner, Seren та Melichar, 2002). 

За останні 20 років кількість прикладів успішного застосування георадару 

в археології істотно збільшилась, про що, зокрема, свідчить зростаюче 

значення археологічних секцій таких спеціалізованих форумів, як The 

International Conferences on GPR та EuroGPR.  

До порівняно недавнього часу бракувало досліджень ефективності 

георадарних технологій на глинистих та перезволожених ґрунтах. 

Перезволоження зменшує швидкість передачі радіохвиль, випромінюваних 

георадаром, і, отже, зменшує ефективну глибину дослідження. Однак, 

оскільки більшість археологічних решток лежать відносно неглибоко, 

потенційної глибиності георадару цілком може бути достатньо для виконання 

успішного обстеження. Це не стосується високопровідних ґрунтів, насичених 

вологою із значним вмістом мінеральних речовин (наприклад, певні глинисті 

та сольові відклади). У цьому випадку сигнал розсіюється, створюючи струм 

у ґрунті, а не повертаючись до приймальної антени, що призводить до 

часткової або повної втрати інформації. Зокрема, поширеність глинистих 

ґрунтів на Британських островах у поєднанні з неповним розумінням фізичних 

обмежень георадарного методу часто призводили до незадовільного 

результату (McCann, 1995). Деякі дослідження були присвячені аналізу 

причин низької інформативності георадарного методу в умовах 

перезволоження, наприклад (Meats & Tite, 1995). Серед ранніх досліджень є 

приклади, коли начебто успішне знімання (Stove & Addyman, 1989) у 

подальшому викликало обґрунтовані методологічні сумніви (McCann, 1995) і 

не отримало археологічного підтвердження.  

Хоча георадіолокація часто вважається невідповідним методом для 

водно-болотних середовищ (David, 1996), саме вона була успішно застосована 

для виявлення дерев'яних шляхів на данських торфовищах (Jùrgensen, 1997), 

вимірювання товщини торфу в Швеції (Ulriksen, 1983) та для картування 
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водно-болотних угідь у Нідерландах (van Overmeeren, 1998). Доведено, що 

торфи з низьким вмістом мінеральних речовин ідеально підходять для 

георадіолокаційного знімання, навіть в умовах заболочення (Clarke, Ciara, 

Utsi & Vincent, 1999). 

Поширеною практикою стало використання георадарів при дослідженні 

архітектурних споруд (Goodman, Piro, 2013; Conyers, 2017; Welc et al., 2015). 

В архітектурно-археологічних дослідженнях георадар успішно застосовується 

при вивченні елементів конструкцій, зон розтріскування і замокання, а також 

для пошуків і діагностики стану комунікацій і різних підземних конструкцій. 

На сьогоднішній день існує багато публікацій, присвячених георадарному 

скануванню у церквах, наприклад (Gołębiowski, 2006, Barilaro et al., 2007; 

Panisova et al., 2016; Chernov et al., 2018). 

Більшість георадарних досліджень виконувалася у двовимірному (2D) 

варіанті, однак враховуючи те, що археологічні об'єкти часто мають складну 

тривимірну структуру, дослідники скоро перейшли до побудови тривимірних 

моделей окремих об`єктів і культурного шару в цілому (Gołębiowski, 2006).  

Технологія георадарних вимірювань розвивалася в напрямку більш 

повного охоплення тривимірного простору шляхом створення 

багатосенсорних установок та багаточастотних систем (Novo, Vijver, 2015; 

Dabas 2008; Ulriksen, 1983; Goodman, Novo, Morelli, Kutrubes, Piro, & Lorenzo, 

2012). Вимірювальні системи найновіших конструкцій, інтегровані з 

диференційними GPS, дозволяють проводити швидкі та ефективні знімання в 

русі з горизонтальним розрізненням від дециметра до сантиметра (Vijver et al., 

2015). 

В останні роки до археологічної практики активно запроваджуються 

багатоканальні георадіолокаційні системи. Вони використовуються як для 

одночасного знімання кількох паралельних профілів, так і в «багаторозносній» 

(multi-offset, multi-static) конфігурації, коли сигнал від одного передавача 

реєструється кількома приймачами, розташованими на різних відстанях 



51 

 

(Leckebusch, 2003; Francese, Finzi, & Morelli, 2009; Goodman et al., 2011; Novo 

et al., 2013, Trinks et al., 2018). 

Технологія multi-offset дозволяє покращити якість візуалізації 

підповерхневих цілей за рахунок підвищення роздільної здатності, однак 

виробництво спеціалізованих вимірювальних систем і відповідного 

програмного забезпечення вимагає затрат, несумісних з вимогами 

комерційного сектору, і цей фактор поки що стримує розвиток означеної 

технології. Опубліковані успішні знімання археологічних пам’яток із 

використанням однієї пари передавач-приймач (передавач встановлювався на 

визначеній точці мережі спостережень, а приймач рухався в межах заздалегідь 

визначеної відстані) (Berard & Maillol, 2008; Booth, Linford, Clark, & Murray, 

2008). 

Виробники георадарного обладнання почали випускали дво- і 

чотириканальні системи, що дозволяють паралельно використовувати кілька 

пар антен. Такі системи працювали лише в пішохідному варіанті, при 

невеликих швидкостях руху, але дуже швидко на зміну їм прийшли 

багатоканальні системи з високою швидкодією, які одразу ж почали 

використовуватись в археології. (Trinks et al., 2010). Ефективність 16-ти 

канальної системи з робочою частотою 400 MHz MALÅ Imaging Radar Array 

(MIRA) у 2009 р. була переконливо продемонстрована при дослідженні 

форуму римського міста Карнунтум, яке з 2002 р. стало традиційним місцем 

тестування нових георадарних технологій (Neubauer et al., 2002; Seren et al., 

2007). За даними, зібраними MIRA та обробленими MALÅ Geoscience, вперше 

виявлені акуратно розташовані паралельні ряди похованих цегляних стовпів 

римської опалювальної системи – гіпокаусту в одній з будівель Форуму. Цей 

гіпокауст вже був передбачений В. Нойбауером на основі аналізу магнітних 

даних, які свідчили про наявність тут конструкцій з сильною 

термозалишковою намагніченістю (Neubauer et al., 2002). 

Іншою популярною системою є Sensors & Software SPIDAR, яка 

складається з шести 500 МГц Pulse Ekko Pro антенних блоків (Gabler et al., 
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2019). Обидві системи використовуються в моторизованому варіанті на 

тракторах та квадроциклах.  

Розробка багатоканальних систем ведеться багатьма фірмами, більшість 

з них не втрималися на ринку. Так, наприклад, 14-канальна система з антен 

400 МГц, яка отримала назву Terravision, розроблена у 2002 р. компанією 

Geophysical Survey Systems Incorporated (GSSI), проходила тестування на 

археологічних об’єктах в Італії, але з 2008 р. знята з виробництва (Campana & 

Piro, 2008, Trinks et al., 2018). 

У даному підрозділі описані лише окремі приклади, оскільки ми не 

ставимо собі на меті осягнути весь спектр георадарних розробок і їх 

застосувань в археології. 

Величезні масиви георадарних даних, отримані за допомогою 

інноваційних багатоканальних антенних систем з нерегулярною геометрією, 

на відміну від традиційних одноканальних вимірювань, що проводяться 

вручну із збереженням постійного інтервалу між профілями, вимагають нових 

підходів до обробки даних (Ernenwein & Kvamme, 2008). Кількість даних стала 

настільки великою, що традиційні способи перевірки якості знімань, такі як 

перегляд окремих радарограм, стали надмірно трудомісткими. Крім того, 

з’явилися нові джерела похибок, які можуть бути спричинені різними 

несправностями вимірювального обладнання, неточностями в організації 

мережі збору даних, недоврахованими часовими затримками між георадарним 

записом та геопозиціонуванням, зовнішніми високочастотними перешкодами 

тощо. 

Подальший розвиток георадарного методу в археології може бути 

пов’язаний з вивченням інформативності низько- (нижче 200 МГц) та високо- 

(вище 800 МГц) частотних антен, а також потенційних можливостей 

багаточастотних антен, з якомога ширшим спектром робочих частот (Sala & 

Linford, 2012). Покращення інтерпретації георадарних аномалій може бути 

досягнуто в контексті моделювання комплексної стратиграфії пам’яток 

(Goodman & Piro, 2013; Giannopoulos, 2005; Warren, Giannopoulos, & 
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Giannakis, 2016). При роботі з надзвичайно щільними масивами георадарних 

даних, можливі нові підходи до 3D-рендерингу простору, як до більш 

реалістичної візуалізації даних. 

Комплексування ефективних широкомасштабних та детальних 

георадарних даних з результатами інших приповерхневих геофізичних 

методів, таких як високоточна детальна магнітометрія (Conyers, 2018, Trinks et 

al., 2018), лежить в основі ретельного вивчення і аналізу археологічного 

ландшафту.  

 

1.2. Становлення археологічної геофізики у колишньому СРСР та 

незалежній Україні 

 

1.2.1. Експерименти і досягнення у колишньому СРСР 

 

У колишньому СРСР розвиток археологічної геофізики почався у 1960-х 

роках, коли були проведені успішні експериментальні дослідження по 

застосуванню магніто- і електророзвідки на низці археологічних пам'яток.  

У 1962 р. Лабораторія археологічної технології Ленінградського 

відділення Інституту археології (ЛВІА) вперше провела дослідні роботи по 

вивченню ефективності геофізичних методів розвідки в археології. Була 

організована експедиція для випробування деяких методів розвідки на 

неолітичній стоянці В’юн у Ленінградській області (Франтов, 1963). 

Результат виявився позитивним. Магнітне знімання проводилося за 

допомогою астатичного магнітометра М-2, який вимірює приріст 

вертикальної складової геомагнітного поля ΔZ. Виміри з цим магнітометром 

можуть бути виконані з похибкою менше ± 2 гамм (± 2 нТл). Знімання 

виконане по профілям, що перетинали стоянку. Поза межами стоянки у 

спокійному магнітному полі розміщався інший прилад для спостереження 

варіацій магнітного поля. Виявилося, що в районі стоянки, помітному по 
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знахідках кераміки, каміння з вогнищ і культурного шару, спостерігалися 

підвищені значення ΔZ.  

У 1960 р. завод «Геологоразведка» (Ленінград, СРСР) виготовив першу 

серію ферозондових магнітометрів М-17 із застосуванням яких у 1963 р. була 

здійснена спроба вивчення планування середньовічного городища Ізяслава у 

Шепетівському р-ні Хмельницької обл. На площі укріпленої частини 

городища знімання проводилася по мережі 1х1 м магнітометром М-17, а 

варіації геомагнітного поля вимірювалися магнітометром М-2. Єдиним 

об'єктом, який вдалося виділити за допомогою ферозондового магнітометра 

М-17, виявився розвал гончарного горна, який створив аномалію 110 нТл 

завдяки сильно обпаленій червоній глині. Поруч за магнітними аномаліями 

були виявлені розвали ще двох менших пічок, а також ще один потужний 

гончарний горн. Ця робота, опублікована автором у 1965 р. (Шилик, 1965) і 

описана у книзі «Геофизика в археологии», опублікованій у 1966 р. (Франтов, 

Пинкевич, 1966), має вважатися першою спробою застосування магнітометрії 

в археології в СРСР. У наступні роки група працювала переважно на 

середньовічних пам'ятках Криму (Шилик, 1968, 1974), застосовуючи, крім 

магніторозвідки, електричні методи. 

У 1965 р. Інститут археології АН СРСР анонсує створення 

диференціального магнітометра направленої дії МНД-1, а пізніше МНД-2 та 

МНД-3, зробленого на базі існуючого в СРСР градієнтометра, який 

використовувався у «далекой от археологии области» (Грошевой и др., 1966). 

Прилад працював на принципі вимірювання двох магнітних потоків під час 

руху. 

Цей прилад пройшов успішні, на думку авторів, випробування на 

могильниках біля городищ Кепи та Фаногорія на Тамані, на Звенигородському 

городищі і інших пам’ятках, де з його допомогою були виявлені склепи, 

ґрунтові поховання, фундаменти давніх споруд, печі, скупчення кераміки 

(Грошевой и др., 1967; Дудкин, 1970). Авторами також повідомляється про 

успішні порівняльні випробування диференціального магнітометра МНД з 
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протонним магнітометром Р-5 НИИЗМИРАН. Але подальшого розвитку в 

археології ця технологія не отримала. 

В Україні перші магнітометричні дослідження древніх поселень провели 

В.П. Дудкін, Г.Ф. Загній, О.М. Русаков у 60-х рр. ХХ століття. Ці дослідники 

сформували початкові положення методики магнітного знімання пам'яток 

трипільської культури і визначили загальні підходи до археологічної 

інтерпретації магнітних аномалій (Кошелев, 2005а, 2005б). 

Магнітна розвідка з магнітометром МНД-3 була проведена у 1966 р. на 

трипільських, ранньослов’янських та давньоруських поселеннях (Даниленко и 

др., 1967), а у 1967 р. група Г.Ф. Загнія здійснила геофізичну розвідку за 

допомогою протонного магнітометра М-20 на багатошаровій пам’ятці 

Чапаївка та трипільському поселенні Старі Безрадичі на Київщині (Загний и 

др., 1971). У 1969-1970 рр. геофізична розвідка успішно застосована для 

пошуків горнів на поселенні гончарів VII ст. біля с. Любимівка в 

Дніпропетровській обл. Вивчення матеріалів розкопок минулих років, а також 

результатів експериментальних геофізичних досліджень, проведених 

Г.Ф. Загнієм на одній з локальних ділянок за допомогою протонного 

магнітометра М-20, дозволило зробити висновок про можливість виділення 

шуканих об'єктів магнітометричним методом. Такий висновок обґрунтований 

насамперед тим, що залишки гончарних горнів складаються з великих 

скупчень сильно обпаленої глини (до 1000 кг) і, згідно з розрахунками, 

утворюють значні аномалії магнітного поля (до декількох сотень нТл). Це 

добре узгоджувалося з даними експериментальних досліджень і дозволяло 

використовувати для пошуків горнів і масивних обпалених трипільських 

площадок не тільки дефіцитні на той час протонні магнітометри, але і менш 

чутливі, широко поширені оптико-механічні магнітометри типу М-27 (НПО 

«Рудгеофизика», Москва) (Дудкин, 1978).  

З цим приладом під керівництвом В.П. Дудкіна розпочаті планомірні 

дослідження трипільських пам’яток (Шмаглій, Дудкін, Зіньковський, 1973) і за 
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30 років діяльності підготовлено магнітні плани майже 50-ти різночасових 

поселень.  

До числа найбільш видатних досягнень магнітної розвідки минулих 

років слід віднести результати досліджень найбільших із відомих поселень 

("протоміст") трипільської культури в Черкаській області – Майданецького 

(площа зйомки 180 га) і Таллянків (230 га).  

Поселення Майданецьке було раніше відомо за результатами 

археологічних вишукувань, але сприймалось як кілька близько розташованих 

поселень невеликих розмірів. Гіпотеза про існування єдиного поселення-

гіганта трипільської культури була висунута К.В. Шишкіним на підставі 

дешифрування аерофотознімків, і доведена засобами магнітної розвідки 

(Кошелєв, 2005a). Факт існування дуже великих поселень на Черкащині в 

корені змінив уявлення про трипільську цивілізацію, яка за масштабами і 

рівнем розвитку виявилася подібною до широко відомих перших 

землеробських цивілізацій на території Месопотамії, Близького Сходу і 

Східного Середземномор'я. 

За результатами магнітних знімань, з використанням доступних у той 

час засобів обробки інформації, вручну, В.П. Дудкіним були побудовані перші 

варіанти планів поселень. Ці плани були, можливо, ще недостатньо докладні і 

не супроводжувалися побудовою структурних схем забудови поселень, але, 

тим не менш, давали цінну інформацію про розташування житл на площі 

пам'яток і деяке уявлення про загальну структуру поселень. Матеріали цих 

досліджень опубліковані в ряді робіт (Шмаглій та ін., 1973; Шмаглій, 1978; 

Дудкін та Відейко, 1998; Дудкін, 2000 та інші).  

У цей же період В.П. Дудкіним та Г.Ф. Загнієм проводився відбір зразків 

з археологічних об'єктів для лабораторних визначень їх магнітних 

характеристик. Хоча отримані дані не були статистично оброблені, але і в 

такому первинному вигляді вони дозволяли наближено оцінювати наявність 

сприятливих передумов для постановки магнітних знімань, і застосовувались 

для розпізнавання достатньо інтенсивних магнітних аномалій в процесі їх 
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первинної археологічної інтерпретації. Повною мірою використання цих 

фактичних даних стало можливим тільки на наступному етапі розробки теорії 

археологічної магніторозвідки – після проведення повноцінного 

статистичного аналізу (Кошелев, 2005). 

У радянський період на території України успішно застосовувались й 

інші геофізичні методи. Зокрема в роботі І. Антонової та співавторів 

(Антонова, Глазунов, Шевнин и др., 1979) описаний досвід застосування 

методів опору (електропрофілювання) та сейсморозвідки для знаходження 

склепів на некрополі Херсонесу II-VI ст. н.е. Автори зазначають, що 

електророзвідка необхідна на першому етапі досліджень для картування 

уступів терас, похованих під пухкими відкладами. Самі ж склепи 

проявляються у динамічних та кінематичних особливостях поля повздовжніх 

сейсмічних хвиль. 

 

1.2.2. Історія та поточний стан досліджень в Україні 

 

Поштовхом до поновлення археолого-геофізичних досліджень вже в 

незалежній Україні став масовий перехід в кінці 1980-х - на початку 1990-х р. 

геологічної і археологічної магнітометрії до використання протонних 

магнітометрів ММП-203 («Рудгеофизика», Ленінград). Цей пішохідний 

магнітометр призначений для вимірювання модуля магнітної індукції. 

Магнітометр характеризується відносно високою чутливістю (похибка 

становить ± 1нТл), великим діапазоном вимірювань (20 - 100 мкТл), відносно 

високою швидкодією (тривалість одного виміру до 3 с). Систематична 

похибка вимірювань не перевищує ± 2 нТл. Середня квадратична помилка 

одного виміру 1,5 нТл. Час встановлення режиму до 60 с. Результат 

вимірювань (в нТл) видається на п'ятизначний цифровий індикатор. 

За допомогою цих приладів у 1992-95 рр. групою Дудкіна В.П. були 

відзняті плани двох десятків трипільських поселень, включаючи такі великі як 

Глибочок (100 га), Ольховець (100 га), Ятранівка (70 га). Точність цих знімань 
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2,2-2,8 нТл, як і детальність 3х3 м, 4х4 м, є недостатніми для обґрунтованих 

висновків щодо планування і демографії давніх поселень, що визнають самі 

автори, однак саме ці напрацювання стали поштовхом для високоточних і 

ультрадетальних вимірювань на пам’ятках трипільської культури у 2010-х 

роках, здійснених англійськими та німецькими геофізиками (Chapman et al., 

2014a,b). 

Загальна площа археологічних пам’яток, обстежена групою В.П. Дудкіна, 

становила близько 1200 га на теренах від Пруту до Дніпра, зафіксовано тисячі 

аномалій від споруд та господарських ям. Дослідниками набутий позитивний 

досвід магнітних вимірювань не тільки на поселеннях трипільської культури, 

а й на пам'ятках ранньослов'янського і доскіфського часу (Дудкін, Відейко, 

1998; Кошелев, 2005).  

У 2005 р. І. М. Кошелєв видає методичну монографію, в якій викладені 

фізичні основи магнітометричного методу археологічних досліджень 

(Кошелев, 2005а). На прикладах стародавніх пам'яток України описані 

структурні, геометричні та фізичні особливості археологічних об'єктів. 

Наведено результати статистичного аналізу магнітних властивостей їх 

речовинного складу та фізико-археологічне обґрунтування методу. Проведено 

порівняння магнітометрії з іншими методами геофізичної розвідки і аналіз 

можливостей їх включення до комплексу досліджень археологічних пам'яток. 

Значну увагу приділено створенню, розрахунку і використанню фізико-

археологічних моделей. Розглянуто основні положення методики і техніки 

польових досліджень, наведені необхідні відомості про вимірювальну 

апаратуру. Проаналізовано різні методи обробки і перетворень вихідної 

магнітометричної інформації з числа найбільш простих, але здатних 

забезпечити достатньо високу якість, надійність, повноту і результативність 

археологічного тлумачення магнітометричних даних.  

І.М. Кошелєв переобробив і узагальнив дані знімань В.П. Дудкіна на 

трипільських поселеннях. Застосування розробленої автором більш 

досконалої системи комп'ютерної обробки та інтерпретації вихідних 
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магнітометричних даних забезпечило можливість побудови значно більш 

повних і детальних планів поселень (Кошелев, 2005б).  

На початку 2000-х у сфері археологічної геофізики починає працювати 

група фахівців з Інституту геофізики НАН України під керівництвом 

М.І. Орлюка. У 2004 р. група здійснила магнітне знімання на Хотівському 

городищі скіфської доби. Магнітометричні спостереження виконані 

протонними магнітометрами МИНИМАГ (Геологоразведка, РФ) з роздільною 

здатністю датчиків 0,1 нТл на площі 6,1 га. Знімання виконане в межах 

полігонів з розмірами 50 × 50 м. Крок по профілю складав 1 м, відстань між 

профілями – 1 м. Загальна площа знімання склала 67500 м2. Розкопками було 

завірено 12 аномалій, з яких чотири відповідали археологічним об’єктам 

(завали глиняної обмазки і кам’яні вимостки) (Ивакин, Дараган, Орлюк и др., 

2005; Дараган, Орлюк, Кравченко, 2007). Це знімання дозволило археологам 

зробити важливі висновки щодо функції городища і його заселеності, зокрема, 

що більша частина території городища не була забудована, залишалася 

вільною. (Дараган и Бондарь, 2017).  

Група М.І. Орлюка спільно з компанією Eastern Atlas у 2002-2005 рр. 

проводили археогеофізичні дослідження на Більському городищі скіфської 

доби в рамках роботи спільної українсько-німецької експедиції (Орлюк и др., 

2006; Ролле и др., 2006; Ullrich et al., 2007; Zollner et al., 2007; Орлюк, Ролле, 

Роменец и др., 2016). Під час цих робіт застосовувався магнітний 

градієнтометр на основі ферозондів Ferrex 4.021 з точністю визначення 

вертикального градієнта магнітного поля ± 0,5 нТл/м. Робочий варіант 

приладу складається з 5-ти зондів, закріплених на відстані 40 см один від 

одного. У результаті досліджень на Західному Більську виявлена велика 

кількість залишків селітроварних печей 17-18 ст., що розташовані уздовж 

валів городища, досліджена структура кількох скіфських курганів поруч з 

городищем. 

У 2010-х рр. в Україні починають працювати дві потужні закордонні 

наукові групи, зацікавлені у вивченні трипільських пам’яток. Це команда 
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Університету Дарема (Великобританія) під керівництвом Дж. Чепмана, а 

також німецька група, у складі якої геофізичні дослідження виконували 

фахівці з Університету Кіля.  

Впровадження магнітного картування отримало назву «друга 

методологічна революція у вивченні протоміст (megasites)» (Chapman et al., 

2014). Команда з Великобританії здійснила знімання на поселенні Небелівка. 

Використовувала градієнтометр Bartington Grad 601-2, оснащений двома 

датчиками. За 38 тижнів роботи була відзнята площа 286 га. Переважна 

більшість спостережених аномалій відноситься до обпалених та частково 

обпалених трипільських площадок, а також заповнених ґрунтом ям та ровів. 

Важливою складовою обробки магнітометричних даних було видалення 

регіонального фону від магнітоактивних порід Українського кристалічного 

щита.  Особлива увага приділялась периферії поселення, оскільки дослідники 

хотіли бути впевненими, що всі структури поселення відзняті. 

З 2011 р. внаслідок співпраці ІА НАН України, Римсько-Германської 

комісії, Інституту пре- і протоісторичної археології та Аспірантської школи 

Кільського Університету ім. Крістіана Альбрехта (Німеччина) отримано плани 

для сотень гектарів трипільських поселень Буго-Дніпровського межиріччя, 

таких як Тальянки, Майданецьке, Доброводи, Аполянка, Петрені (Rassman et 

al., 2014), Тростянчик (Рудь та ін., 2016). Для реконструкцій планування 

поселень застосовано мобільну магнітометричну вимірювальну систему, 

розроблену для обстеження великих площ – Sensys MAGNETO® MX V3, 

оснащену вісьмома ферозондовими градієнтометрами FGM650/3, які мають 

чутливість 0,6 В/мкTл і діапазон вимірювань ± 8000 нТл. Вимірювання 

здійснені по системі паралельних профілів, відстань між якими визначається 

відстанню між зондами – 50 см. Висота знімання, тобто відстань від землі до 

зондів, становить 20 см. Географічну прив’язку вимірювань здійснено за 

допомогою системи з двох взаємопов’язаних GPS-приймачів (RTK DGPS 

Leica GNSS): один слугував базовою станцією, а інший був закріплений на 

вимірювальній системі. Це дало змогу отримати дані із похибкою планової 
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прив’язки ± 1 см. При середній швидкості пересування вимірювальної системи 

3,6 км/год і частотою запису DGPS у 20 Гц у підсумку отримані геоприв’язані 

вимірювання кожні 5 см, тобто мережа знімання мала детальність 50×5 см. 

Основною метою цих робіт була перевірка та уточнення старих 

геомагнітних планів та створення нових за допомогою використання 

сучасного геофізичного обладнання. Завдяки високоточному геомагнітному 

зніманню на поселеннях вдалося виявити низку невідомих раніше об’єктів, які 

змінюють наші уявлення про різні аспекти життя трипільського суспільства. 

Відкрито та розкопано мегаструктури, горни для обпалу кераміки, рови, ями 

(Rassman et al., 2014; Champan et al., 2014; Бурдо та ін., 2012). Зокрема, на 

поселенні Таллянки було відзнято 195 га площі, 120 га з яких мають ознаки 

давньої заселеності. Зважаючи, що дослідженнями В.П. Дудкіна було 

охоплено 140 га, то майже вся територія, яку займають трипільські житла, була 

перезнята.  

Як бачимо, видатні пам’ятки археології в Україні продовжують 

привертати увагу іноземних дослідників. Так, геомагнітне знімання, 

проведене у 2014 р. німецькими геофізиками (Patzelt et al., 2016) біля західних 

воріт Ольвії з боку її хори, виявило яскраві аномалії з розмірами 2-12 м, 

пов’язані з житлами-напівземлянками, заглибленими в материковий ґрунт на 

1,2 м. Знімання дозволило встановити, що заселена частина хори не підходила 

безпосередньо до кордонів міста, а відстояла від нього на 100-200 м. 

Російською групою археологічної геофізики Санкт-Петербурзького 

державного університету під керівництвом Т. Смекалової проведено багато 

магнітних знімань в Криму, які разом з даними аерофотознімання та 

дистанційних зондувань Землі стали важливим внеском до археологічної 

карти Криму. Завдяки роботі групи виявлені сотні археологічних об’єктів, які 

додали багато нової інформації щодо структури поселень, курганів, 

сільськогосподарського освоєння територій в різні епохи (Смекалова, 2017; 

Smekalova et al., 2005; Кутайсов, Смекалова, 2012, 2013; Мульд, Смекалова, 

2012; Смекалова, Кутайсов, 2013). Їхніми головними робочими 
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інструментами стали два оверхаузеровських магнітометра-градієнтометра 

GSM19WG виробництва GEM systems Inc. (Онтарио, Канада). З 2008 р. група 

Т. Смекалової почала використовувати систему з чотирма датчиками, яка 

дозволяє в рази збільшити швидкість польових вимірів (Смекалова, Восс, 

Мельников, 2010). 

На завершення нашого огляду коротко висвітлимо діяльність археолого-

геофізичної групи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, яка під керівництвом авторки цієї дисертації з 2005 р. проводить 

дослідження, спрямовані на виявлення археологічних об'єктів, а також 

дослідно-методичні роботи по створенню й удосконаленню археолого-

геофізичних технологій. Проаналізувавши світовий досвід із застосування 

неруйнівних методів для потреб археології, ми зосередились на розвитку 

найефективніших технології для масового вивчення археологічних пам’яток 

України, збереження і контролю за станом нерухомих об’єктів історико-

культурної спадщини. Нашими фахівцями розроблена спеціалізована 

методика польових магнітометричних досліджень археологічних пам’яток та 

оригінальне програмне забезпечення для обробки та інтерпретації даних 

вимірювань (Bondar et al., 2007; Бондарь и др., 2008б; Muravko, Bondar, 

Demidov, 2012; Бондар та ін., 2019а). Створено багатоелектродну 

електрометричну установку на постійному струмі з максимальною 

глибинністю 11 м, призначену для дослідження вертикальної структури 

культурних шарів (Khomenko, Bondar, Popov, 2013; Хоменко, Бондар, Попов, 

2013). Нами успішно застосовуються георадарні технології в археології 

(Бондар, Бобровський, Цюпа, 2016; Бондар та ін., 2018; Бондар та Швачко, 

2018; Bondar, Khomenko, Chernov, 2019b; Бондар, 2020; Бондарь и др., 2020; 

Bondar et al., 2021а). 

Наша дослідницька група вивчала різні пам'ятки як в Україні, так і за 

кордоном. Серед досліджених об'єктів – палеолітичні пам’ятки Закарпаття 

(Ryzhov, Karmazinenko, Bondar et al., 2017; Бондар, Рижов, Тимофеєва, 2017) 

та околиць Меджибожа в Хмельницькій обл. (Бондар та ін., 2013б; Бондарь, 
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Гурка-Кострубиец, Дытлув, 2013), пам’ятка трипільської культури печера 

Вертеба (Bondar et al., 2018, 2021a), пам'ятки Малополовецького 

археологічного комплексу (Київська обл.) (Бондар та ін., 2006б, 2007б; 

Лысенко, Бондарь, Балко, 2007; Бондарь и др., 2007а, 2008а, 2010б; Bondar et 

al., 2011c; Бондар, 2012), Більське городище (Полтавська обл.) (Бондар та ін, 

2006а, 2007б, 2019б; Бондарь и др., 2006, 2008б; Бондар та Матвіїшина, 

2018), ранньоскіфські городища Жаботин (Київська обл.) (Дараган и др., 

2010а; Bondar, Daragan, Tymofejeva, 2011а), Немирів (Вінницька обл.) 

(Дараган и др., 2010б), Хотів (Daragan et al., 2016, Дараган и Бондарь, 2017), 

курганний могильник Катеринівка (Bondar et al., 2017, 2018a; Бондар та ін., 

2019; Polin, Daragan & Bondar, 2020) та інші кургани Дніпропетровщини, 

Полтавщини, Київщини (Бондарь и др., 2010а; Лысенко и др., 2006, 2010),  

Ешерське городище античної доби в Абхазії (Бондар и др., 2012б, 2013а; 

Бондар та ін., 2013а), могильники черняхівської культури Червоне (Київська 

обл.), Легедзине (Черкаська обл.), Війтенки-1 (Харківська обл.), Комарів-1 

(Чернівецька обл.) (Бондарь и др., 2010в; Бондарь, 2011, 2014, 2015; Bondar & 

Liubitchev, 2014; Бондарь и Диденко, 2020; Bondar et al., 2021b), 

ранньослов'янське поселення Обухів-2 (Київська обл.) (Бондар та ін., 2010), 

поселення пізньоримського часу Війтенки (Харківська обл.) (Бондарь и др., 

2011, 2012а; Bondar & Liubitchev, 2014), Комарів (Чернівецька обл.) (Бондар 

та ін., 2013в; Бондарь, 2014, 2015) та Дмитрівка ІІІ (Полтавська обл. (Бондар 

та Башкатов, 2014), Іллінська церква в Суботові (Bondar et al., 2019b; 

Бондарь и др., 2020; Бондар, 2020), заповідник «Софія Київська» (Бондар та 

ін., 2016), масові поховання Холокосту на Львівщині (Chetverikov, Bondar, 

Khomenko, 2017), Інкерманські штольні в Севастополі та інші об’єкти Другої 

світової війни (Bondar & Daragan, 2012, 2013; Дараган и Бондарь 2017; 

Бондар, Швачко, 2018) тощо. Наша наукова група бере участь у 

геоархеологічних проектах, досліджуючи магнітостратиграфію, а також 

палеокліматичні зміни під час голоцену - верхнього плейстоцену на ґрунтах та 

печерних відкладах (Бондар та Рідуш, 2009, 2010; Бондарь и др., 2013б; 
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Bondar & Ridush, 2015; Бондар та ін., 2017; Ryzhov et al., 2017; Popova et al., 

2019; Bondar et al., 2008, 2011b, 2014b, 2018b, 2019a, 2021a).   

У співпраці з Інститутом археології НАН України, історико-культурними 

заповідниками, обласними органами охорони пам’яток нами реалізовані 

проекти, які отримали широкий суспільний резонанс, як то дослідження місця 

поховання Б. Хмельницького у Суботові, локалізація місця Мельгуновського 

кургану (Лита могила), дослідження масових поховань Другої світової війни 

тощо.  

 

1.3. Висновки до розділу 

 

 

1. Всупереч розповсюдженій думці, що археологічна геофізика 

виникла і розвивалася шляхом адаптації методологічних підходів і апаратури, 

раніше застосованій в геології, з ретельного аналізу світового досвіду можна 

бачити, що найбільш успішні методологічні і технологічні рішення були 

цілеспрямовано віднайдені для археологічного застосування. Це справедливо, 

зокрема, щодо розробки всіх типів найбільш вживаних сьогодні приладів для 

магнітного знімання в археології: протонних і цезієвих магнітометрів, 

ферозондових градієнтометрів. Крім того, нові модифікації геофізичних 

методів, які розвинулися завдяки прогресу цифрових технологій в електроніці 

(як то георадарний метод, метод томографії електричного опору та інші), 

одразу впроваджувалися в практику для археологічних потреб. До адаптації 

апаратури і методів польових спостережень, прийнятих у геології, вдавалися 

переважно радянські дослідники. 

2. На сьогодні можна впевнено стверджувати, що найбільш точні і 

детальні геофізичні знімання з використанням найбільш чутливої апаратури 

виконуються саме на археологічних пам’ятках. 

3. Якщо говорити про перспективи археологічної геофізики у світі, 

то наразі настав момент, коли рішення про застосування тої чи іншої вартісної 
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геофізичної технології напряму залежить від здатності дослідників 

передбачити позитивний результат. Це неможливо без детального знання 

фізичних властивостей ґрунтів і археологічних матеріалів, а також глибокого 

розуміння природних та антропогенних процесів, які зумовлюють зміни 

фізико-хімічних параметрів ґрунту. Орієнтованість світових наукових 

колективів саме на отримання додаткової інформації про ґрунтовий покрив з 

метою покращення археологічної інтерпретації геофізичних даних показує, 

зокрема, меморандум нині діючого проекту SAGA COST Action CA17131 

«Альянс ґрунтознавства та археологічної геофізики: вихід за межі розвідки» 

(The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection) 

Організації з Європейської Співпраці в Галузі Науки і Техніки. 

4. Що стосується України, то нам належить пройти великий шлях, 

необхідними кроками якого є впровадження сучасних апаратурних рішень 

гнучких конфігурацій, якими є, наприклад: мультисенсорні цезієві 

магнітометри-градієнтометри чи багаточастотні георадарні системи, 

вдосконалення пам’яткоохоронного законодавства, розробка національного 

стандарту застосування геофізичних методів в археології, розробка 

відповідних освітніх програм.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ В АРХЕОЛОГІЇ 

 

2.1. Археологічні пам’ятки України як об’єкти геофізичних 

досліджень 

 

За визначенням вітчизняного академіка П.П. Толочка археологія вивчає 

речові пам'ятки від палеоліту до пізнього середньовіччя включно (Толочко, 

2003). У європейських країнах і США хронологічні рамки археології 

трактують дещо ширше «від першого кам’яного знаряддя з Ломекві у Східній 

Африці, якому 3,3 млн. р., до останніх десятиліть» (Roche et al., 2015), що 

також відображено у міжнародних документах (Лозаннська хартія ЮНЕСКО 

1990 р.). Археологічна методологія включає різноманіття методів розвідки, 

розкопок та аналізу даних і постійно розвивається в контексті крос-

дисциплінарних досліджень. Завдяки застосуванню археологічної методології 

у суміжних галузях знань з’явилися такі дисципліни як судова (forensic) 

археологія та військова (battlefield, military) археологія, археологія ландшафту 

(landscape).  

Речові джерела, які вивчає археологія, наприклад рештки поселень, 

могильники, створюють збурення у геофізичних полях, які можуть бути 

виміряні інструментально у польових умовах. Лабораторні дослідження 

фізичних властивостей решток матеріальної культури і ґрунтів надають 

важливу інформацію про вік, виробничі технології, клімат минулого.  

В свою чергу, методологія археологічної геофізики включає широкий 

набір методів, які успішно застосовуються при історико-культурних 

дослідженнях архітектурних споруд, міських територій, об’єктів 

монументального мистецтва, які, за вищенаведеним визначенням, не є 

пам’ятками археології.  

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Paleolyt
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В широкому сенсі при визначенні об’єктів досліджень археологічної 

геофізики доцільно говорити про пам’ятки історико-культурної спадщини, 

основними серед яких все ж є власне археологічні. 

На державному обліку перебуває понад 147 тис. пам'яток археології, 

історії, містобудування та архітектури, монументального мистецтва 

(Історико-культурна спадщина…, 1998). Немало пам'яток мають 

загальнодержавне значення, деякі з них, зокрема, Києво-Печерську лавру та 

Софію Київську за рішенням ЮНЕСКО включено до реєстру Всесвітньої 

культурної спадщини. Багаторічні археологічні дослідження засвідчують, що 

на території Україні розташована велика кількість археологічних пам'яток усіх 

історичних періодів, 58 тис. з них перебувають на державному обліку. 

Виходячи з результатів суцільних обстежень та облікових даних найкраще 

досліджених районів, орієнтовна кількість археологічних пам'яток України 

становить щонайменше 250-300 тис. (Історико-культурна спадщина…, 1998). 

 

2.1.1. Загальна характеристика та хронологічні групи пам’яток історико-

культурної спадщини 

 

Давня історія знала періоди незвичайного піднесення, які лишили по собі 

вагомі матеріальні сліди. Так було у 4–3 тис. до н. е., які позначені розвитком 

блискучої трипільської культури, створеної першими хліборобами України. 

Трипільська культура доби енеоліту - мідного віку існувала на території 

Молдови та Правобережної України. Тут виявлено понад 1500 поселень цієї 

культури, в кожному з яких проживало до 500 жителів, хоч поряд з ними 

існували й великі селища-протоміста (Майданецьке, Тальянки), в яких 

виявлено рештки тисяч будинків. Саме з досліджень трипільських протоміст 

почалася археологічна геофізика в Україні, про що детально йдеться у розділі 

1. 
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У 70-х рр. з допомогою аерофотозйомок, геофізичних розвідок та 

розкопок поселень-гігантів - "протоміст", що мали чітке планування "колами" 

та складну архітектуру одно-, двоповерхових будівель. Поселення займали 

величезні території. Наприклад, поселення біля с. Тальянки займало площу 

450 га, Майданецьке - 270 га, Доброводи - 250 га. За підрахунками їх 

дослідників (Шмаглій, Дудкін, Зіньківський, 1973; Круц, 1986) кількість 

залишок будівель на них досягала від 1470 до 2700, а чисельність мешканців 

могла бути від 8000 до 15000 чол. (Шмаглій, Відейко, 1992). Головними 

об'єктами на цих пам'ятках є рештки спалених жител, так звані площадки, які 

являють собою потужні завали горілої глиняної обмазки. Площадки є не тільки 

чудовими об'єктами для магнітного знімання, але й успішно були використані 

Г. Загнієм для археомагнітних досліджень - вивчення структури вікових 

варіацій геомагнітного поля в минулому (Загний, 1979). На рисунку 2.1 подана 

карта магнітних аномалій ділянки поселення Небелівка, де можна бачити ряд 

інтенсивних аномалій (до 110 нТл) від площадок.  

 

Рисунок 2.1. Трипільське поселення Небелівка. Карта аномалій 

геомагнітного поля. Знімання авторське. 

 

Спроба георадарного знімання на цій ділянці не увінчалася успіхом, 

оскільки, по-перше, у глинистому ґрунті електромагнітний сигнал швидко 

затухає, що в даному випадку не дозволило побачити об’єкти на глибині 1,2 м, 
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а по-друге, площадки, ймовірно, слабко відрізнялися від ґрунту за своїми 

електрофізичними властивостями (Johnston et al., 2018).  

В епоху енеоліту в IV тисячолітті до н. е. в степовій зоні Північного 

Причорномор'я з'являються найдавніші кургани. Вони передують масовому 

курганному будівництву, яке розпочалося тут у період ямної культури. Для 

археологічних культур Степу, кургани є основними археологічними 

пам'ятками. Поява перших курганів супроводжувалося і будівництвом перших 

мегалітичних споруд - кромлехів, що складаються з рваного необробленого 

або умовно обробленого каменю або з оброблених кам'яних стел, яким по 

можливості, надавалася правильна геометрична форма. В епоху ямної 

культури збільшується насип кургану і ускладняється його конструкція. У 

завершеному вигляді насипи курганів бронзи нерідко представляли собою 

монументальні споруди, багато з них сягали 6-12 м в висоті. Курган доби 

бронзи в розрізі є багатошаровим, як правило складається з поховань різних 

культур і пов'язаних з ними насипів і досипок (Ковалева, 1994; Rassamakin, 

2004; Черных, Дараган, 2014). Опису методичних підходів і результатів 

досліджень курганів присвячений розділ 5 даної роботи.  

На поселеннях бронзового часу з’являються маленькі житла-землянки і 

напівземлянки, розраховані на одну сім’ю (Археологія України…, 2008). 

Відповідно, геофізичний пошук таких об’єктів вимагає детальних знімань. 

Результати вимірювань на поселеннях доби бронзи представлені у підрозділі 

4.1 даної роботи. 

З початком ранньої залізної доби в 8 ст. до н.е. на території Українського 

Лісостепу з’являються великі поселення жаботинського типу площею до 100 

га, а з середини 7 ст. до н.е. споруджується низка городищ – гігантів  (Більське, 

Немирівське, Ходосовське та інші) площею від 100 га до більш ніж  4000 га. 

Всі вони оточені вражаючими захисними конструкціями у вигляді валу та рову 

(Дараган, 2017). Повноцінне вивчення території такої великої площі 

неможливо, як і у випадку з трипільськими поселеннями-гігантами, без 

геофізичного обстеження.  
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В цей же час в степах України з’являється скіфська культура, що сягає свого 

розквіту в кінці 5-4 ст. до н.е. Основним джерелом інформації для вивчення 

скіфської культури є поховальні пам’ятки – кургани. Серед них відомі як 

визначні поховання представників скіфської еліти, що перекриті насипами 

висотою від 2 до 20 м, так і менші підкурганні поховання, які складають 

переважну більшість. Скіфські кургани можуть містити від одного до десяти 

поховань, здійснених у катакомбах або підбоях, рідше – у простих ґрунтових 

ямах. Кургани могли бути оточені кільцевими ровами, мати кам’яну крепіду, 

панцир, а також ділянку для тризни, розміщену поруч. Скіфські кургани 

розташовуються як по одному, так і групами, утворюючи цілі курганні 

некрополі. Реконструкція простору курганних могильників скіфського часу на 

підставі геофізичних даних наведено у підрозділі 5.1. 

У Криму і Північному Причорномор'ї збереглися залишки міст і поселень 

античної цивілізації. Центрами поширення античної культури в Північному 

Причорномор'ї були поліси Тіра, Ольвія, Херсонес та Боспор, а також ряд 

менших грецьких містечок з їхньою хорою. Античні поліси забудовуватись 

наземними, сирцево-кам'яними житловими спорудами із дотриманням 

певного планування. Землянкові споруди зводилися там, де для цього були 

сприятливі геологічні умови. Виробничі комплекси розміщувалися серед 

житлових споруд.  Греки ховали своїх небіжчиків у некрополях розташованих 

за межами поселень. Поховальні споруди здебільшого представлені простими 

ґрунтовими ямами. Особливості планування античного Ешерського городища, 

виявлені нами за магнітними даними (Бондар, Ерліх та ін., 2013а), 

обговорюються у підрозділі 4.2.3 даної роботи. 

Прилученням до високих надбань Риму характеризується археологічна 

культура Синтана де Муреш (Sântana de Mureş) – Черняхів, яка займала з 

другої чверті III до початок V ст. н.е. велику територію лісостепових районів 

України, Молдови і, частково, Росії, а також причорноморських степів від 

Сіверського Дінця до Нижнього Дунаю. Вона співвідноситься з «державою 
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Германаріха» або «країною Ойум» - готським об'єднанням, відомим за 

письмовими джерелами (Mommsen, 1882). 

Більшість черняхівських поселень - це неукріплені селища (до 20-30 га), 

що розташовувалися на низьких берегах невеликих річок і струмків, зручних 

для землеробства. Поховання представлені ґрунтовими могильниками, 

розташованими на більш високих місцях, ніж поселення, неподалік від них. 

(Магомедов, 2001, Петраускас, 2014). Результати дослідження черняхівських 

пам’яток подані у підрозділах 3.3 та 6.2 даної роботи.  

В Україні зосереджена велика кількість ранньослов'янських і 

давньоруських пам'яток, які є важливим, а нерідко й єдиним джерелом 

вивчення ранньої та середньовічної історії слов'янських народів (Давні 

слов’яни…, 2012). Геофізичні дослідження цих пам'яток, а також розкопки 

поселень і могильників першої половини І тис. н. е. на території нашої країни, 

відкривають нові можливості їхнього ретроспективного вивчення.  

Зростання інтересу до національної історії спонукає звернутися до 

можливостей геофізичних технологій при дослідженні архітектурних споруд 

та фортифікацій нового часу, полів битв та інших матеріальних свідчень 

відносно недавнього минулого. В даній роботі, зокрема, представлено 

результати георадарного знімання в Іллінській церві в Суботові, а також 

висвітлено здобутки комплексного дослідження історико-культурного об’єкта 

часів Другої світової війни «Інкерманські штольні» в Севастополі (див. розділ 

6).  

 

2.1.2. Просторова модель культурного шару та фізико-археологічна 

модель 

 

Одною з ключових концепцій в археології є поняття культурного шару. 

Культурний шар - це особливе утворення, яке формується в результаті 

життєдіяльності людей в місці їхнього розселення за участю різних природних 

процесів. Культурний шар можна визначити як цілісне природно-історичне 
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тіло, насичене залишками штучних матеріалів, такими як артефакти та органо-

мінеральна речовина (наповнювач), що мають подвійне природно-

антропогенне походження. Культурний шар є основним носієм інформації про 

історію людської життєдіяльності, взаємодії та взаємовпливу природи та 

суспільства.  

На основі властивостей культурного шару та їх співвідношення з 

природними ґрунтами та літологічними шарами може бути сформована його 

фізико-археологічна модель.  

Існує велике різноманіття культурних шарів - від слабких слідів у 

геологічному матеріалі, порушеному людьми або слабко зміненому ґрунті, до 

товстих антропогенних шарів, які заповнюють мікро- та мезоформи або 

створюють нові форми рельєфу.  

Найтовстіший культурний шар формується на довготривалих поселеннях 

і включає ґрунтові горизонти або профілі, які свідчать про відновлення 

природного ґрунтотворного процесу. 

Культурний шар набуває значної диференційованості і різноманіття в 

межах поселень у лісостеповій та степовій зонах, які належать до 

археологічних культур доби енеоліту-бронзи. Саме в цей час з’являються 

житлові, виробничі, фортифікаційні, сакральні споруди. В результаті 

культурний шар став дуже різним за властивостями і просторово змінним.  

Формування культурного шару не завершується після закінчення 

функціонування пам’ятки. Оскільки це поверхневі утворення, вони можуть 

бути включені до профілю розвинених ґрунтів, як один з горизонтів; вони 

можуть бути змінені внаслідок подальшого формування ґрунту зі створенням 

нової горизонтації профілю (Sycheva, 2018). 

З ґрунтознавчої точки зору культурний шар є антропогенно-зміненим 

ґрунтом, в якому результати діяльності людини виявляються морфологічно 

або аналітично в окремих фізико-хімічних властивостях чи їхніх поєднаннях 

аж до формування нового горизонту (Позняк, Телегуз, 2021).  
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У більшості випадків зміни, пов’язані з утворенням культурного шару, 

торкаються переважно верхніх горизонтів профілю, при цьому зберігається 

природна генетична основа ґрунту, до якої тим чи іншим способом додаються 

сторонні елементи. 

Господарська діяльність людини почалася зовсім недавно порівняно з 

життям ґрунтового покриву і відбувається на вже сформованих природних 

ґрунтах. Тому природний ґрунт вважається початковим субстратом для 

подальших процесів, тобто материнською породою антропогенно-зміненого 

ґрунту або материком (Позняк, Телегуз, 2021). 

На практиці археологи ніколи не використовують цей термін для 

позначення гумусованих ґрунтових горизонтів, навіть якщо вони не містять 

археологічних знахідок. Поняття «материка» у багатьох випадках 

ототожнюється ними з ґрунтотвірною породою, яка, зазвичай, різко 

відрізняється за кольором, щільністю і структурою матеріалу. 

Археологічній концепції культурного шару відповідає археолого-

геофізична концепція фізико-археологічної моделі (ФАМ) запропонована в 

роботі В. Мачинина, Т. Смекалової та інших (Мачинин и др., 1989) по аналогії 

з фізико-геологічними моделями. 

І. Кошелєв (Кошелев, 2005а) пропонує під ФАМ розуміти набір можливих 

збурюючих тіл приблизна форма, розміри і фізичні властивості яких з 

найбільшою ймовірністю відображають реальні фізичні та геометричні 

характеристики шуканих об'єктів. Відомості про моделі повинні бути 

доповнені описом обумовлених ними геофізичних аномалій. Важливими 

характеристиками ФАМ є фізичні властивості вміщуючого середовища і 

фізико-геологічна модель довкілля в цілому, включно з відомостями про 

рельєф перекриваючих і підстилаючих порід. 

В археологічній геофізиці основним джерелом інформації про 

археологічні об’єкти є геофізичні поля. Отже, релевантна модель культурного 

шару як джерела збурень геофізичних полів може бути представлена як набір 
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тіл довільної форми, вмонтованих до неоднорідної за своїми фізичними 

властивостями матриці. 

В свою чергу, при розв’язанні задач пошуку/ідентифікації окремого 

археологічного об’єкта, доцільно розглядати матрицю, як набір 

горизонтальних шарів, однорідних за своїми фізичними характеристиками. 

Шари матриці при цьому є модельним представленням окремих горизонтів 

природного або антропогенно-зміненого ґрунту, які мають власну 

намагніченість, питомий електричний опір, діелектричну проникність тощо.  

Археологічний об’єкт, апроксимований тілом довільної форми, може 

міститися в межах одного або декількох шарів ґрунту-матриці, а його 

аномалієутворюючий ефект буде залежати від різниці фізичних властивостей 

між ним і відповідним шаром матриці.  

 

Рисунок 2.2. Просторова модель культурного шару. 

 

2.1.3. Складові неінвазивного підходу до вивчення археологічної 

спадщини 

 

Використання традиційних для археології методів вивчення пам'яток 

передбачає руйнування об'єктів в результаті розкопок, що суперечить 

принципу їх збереження. Тому, для забезпечення компромісу між 

повноцінним вивченням об'єктів культурної спадщини та їх збереженням була 

запропонована спеціалізована методологія їхнього дослідження. Вона 
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базується на міждисциплінарному підході, найважливішою складовою якого, 

стали неруйнівні дослідження (Коробов, 2016).  

Сучасні неруйнівні дослідження спрямовані на отримання вичерпної 

інформації про пам'ятку за допомогою апаратурних геофізичних вимірювань, 

даних дистанційних зондувань та іншої інформації, що має географічну 

прив'язку, з подальшим узагальненням і аналізом за допомогою 

геоінформаційних технологій, що забезпечують єдине просторове 

представлення даних. В археологічних та історичних дослідженнях 

геоінформаційні технології реалізуються на базі географічної інформаційної 

системи (ГІС) - апаратно-програмного комплексу, що забезпечує збір, обробку 

і відображення  просторово-координованих даних у вигляді їх цифрових 

представлень, об'єднаних у набір шарів. До структури археологічної 

(історичної) ГІС входять, в першу чергу, різні картографічні матеріали і дані 

геофізичних досліджень. 

Картографічні матеріали можуть бути представлені різновіковими і 

різномасштабними картами, даними дистанційного зондування землі, даними 

наземних GPS і тахеометричних знімань, археологічними планами пам'яток і 

окремих об'єктів. 

Наявність різночасної картографічної інформації дозволяє створювати 

"часові зрізи", що дає можливість проводити моніторингові дослідження: 

оцінювати збереженість археологічних та історичних пам'яток, виявляти нові 

об'єкти археології та історії, відстежувати динаміку природних і 

антропогенних процесів, що сприяють руйнуванню матеріальної історико-

культурної спадщини. Це особливо актуально для територій з високим 

ступенем проявів антропогенних ризиків, де нерідко порушуються норми 

використання та охорони земель історико-культурного призначення. Крім 

того, в рамках ГІС картографічні матеріали є основою для створення 

високоточних планів і моделей поверхонь пам'яток, що має важливе значення 

для вивчення їхньої топографії. 
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Геофізичні матеріали представлені даними геофізичних знімань, що 

дозволяють проводити як планіграфічне, так і стратиграфічне вивчення 

археологічних та історичних об'єктів. 

При цьому слід зазначити, що методичний підхід до сучасного 

геофізичного картування обумовлений жорсткими вимогами до якості 

вихідних матеріалів. Обрані геофізичні технології та технічні рішення повинні 

забезпечити виявлення максимальної кількості археологічних/історичних 

об'єктів на пам'ятці, а детальність польових геофізичних вимірювань і якість 

отриманих геофізичних матеріалів повинні бути достатнім для виділення 

окремих типів геофізичних аномалій і їх попередньої археологічної 

інтерпретації. 

Геофізичні методи отримали широке застосування при археологічних 

дослідженнях (Gaffney & Gater, 2003; Kvamme, 2003; Campana & Piro, 2009; 

Gilbert, 2017). Комбінації різних геофізичних технологій дозволяють у 

неруйнівний спосіб отримати дані для реконструкції просторової структури 

пам’яток, а також геологічних та кліматичних умов, за яких людина існувала 

в минулому. З ретельного аналізу багаточисельних літературних джерел 

випливає, що найбільш інформативним щодо археологічних завдань є 

комплекс методів, який включає високоточну магнітометрію, методи опору і 

георадіолокації (Brizzolari et al., 1992; Drahor, & Kaya, 2000; Piro et al., 2000; 

Gaffney et al., 2004; De Domenico et al., 2006;Drahor, 2006; Kvamme, 2006; 

Vermeulen et al., 2006; Drahor et al., 2009; Cardarelli & Di Filippo, 2009; Keay et 

al., 2009; Leucci et al., 2015; Di Maio et al., 2016; Welc et al., 2017).  

Особливе значення геофізичне картування набуває при винесенні в 

натуру меж археологічних пам'яток. Інформація про структуру культурного 

шару, отримана з використанням експресних і неруйнівних геофізичних 

методів, дозволяє провести попередню інтерпретацію археологічної пам'ятки 

в цілому, а також виділити на її території об'єкти, розкопки яких дозволять 

уточнити попередні висновки дослідників. 
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Застосування геофізичних методів для археолого-геоінформаційних 

реконструкцій в кілька разів скорочує обсяг земляних робіт і вартість як 

пам'яткоохоронних досліджень, так і академічних археологічних проектів. 

Значний науковий і практичний досвід, напрацьований авторкою на 

пам'ятках різної хронології та культурної приналежності, дозволяє 

запропонувати узагальнену методологічну схему неруйнівного дослідження 

(Дараган и Бондарь, 2017) (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3. Узагальнена методологічна схема неруйнівних досліджень 

пам'яток історико-культурної спадщини. 

 

2.2. Магнітометрія та магнетизм 

 

Магнітна розвідка - найбільш розповсюджений і найефективніший метод 

археологічного пошуку (Gaffney and Gater, 2003; Becker, 2015; Fassbinder 

2015, 2017; Кошелев, 2005 а тощо). Вона здійснюється шляхом вимірювання 

сумарного геомагнітного поля та його компонентів за допомогою 

високочутливої апаратури. Джерелами магнітних аномалій можуть виступати 
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будь-які тіла, намагніченість яких відрізняється від намагніченості вміщуючої 

матриці. На цьому принципі ґрунтується магнітометричне картування 

археологічних пам’яток, адже поховані археологічні об’єкти – житла, пічки, 

поховання тощо – як і окремі артефакти, викликають збурення геомагнітного 

поля різної інтенсивності. Чутливість сучасних магнітометрів дозволяє 

впевнено реєструвати слабкі аномалії і зумовлює високу роздільну здатність 

методу щодо структури культурного шару.  

 

2.2.1. Магнітне картування археологічної пам’ятки 

 

2.2.1.1. Аномальна складова геомагнітного поля археологічної пам’ятки. 

Земля як планета має власне магнітне поле, яке у першому наближенні є 

полем диполя або однорідно намагніченої кулі (Логачев и Захаров, 1979, 

Магниторазведка…, 1990). Будь-яке відхилення від поля диполя можна 

вважати магнітною аномалією. Найбільші з них, пов’язані з глобальними 

неоднорідностями земної кори і співрозмірні з площею континентів, 

називаються материковими аномаліями. Зазвичай вони не є об'єктами 

пошуків, тому в геології суму поля диполя і материкових аномалій приймають 

як нормальне магнітне поле. Окремі дрібні аномалії, викликані геологічними 

утвореннями невеликих розмірів, можуть опинитися на підвищеному, або 

пониженому магнітному полі, створеному великими геологічними тілами. В 

таких випадках нормальним полем для відносно дрібних аномалій буде рівень 

поля над більш крупними утвореннями.  

Працюючи з археологічними пам’ятками, до нормального поля 

доводиться включати також внесок від геологічних об’єктів району 

досліджень. Відхилення значень магнітного поля, виміряних на місцевості, від 

такого нормального поля є аномалією у археолого-магніторозвідувальному 

сенсі. Такі аномалії створюють будь-які намагнічені археологічні об'єкти. Їхнє 

власне магнітне поле впливає на вимірювальний прилад, магнітометр, і 

фіксується разом з нормальним полем.  
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У будь-якій точці земної поверхні магнітне поле може бути кількісно 

охарактеризовано величиною напруженості (Т). В системі СІ напруженість 

магнітного поля вимірюється в амперах на метр (А/м). Вектор напруженості 

магнітного поля Землі в північній півкулі на всіх точках земної поверхні 

орієнтований в площині магнітного меридіану похило вниз під кутом до 

горизонту, який називають кутом нахилення I. Кут між площинами магнітного 

і географічного меридіанів, називається кутом схилення D. Просторове 

положення вектора напруженості Т можна визначити або кутами його 

нахилення і схилення, або складовими по осях координат x, y і z, відповідно - 

X, Y і Z (вісь x спрямована на північ, y - на схід, z - вертикально вниз) (рис. 

2.4).  

Рисунок 2.4. Координатне представлення магнітного поля Землі. D – 

магнітне схилення, кут між географічною та магнітною північчю; I – магнітне 

нахилення, кут під яким силові лінії магнітного поля входять в землю; Т – 

вектор напруженості поля, а Х, Y,Z – його складові по відповідних осях, 𝐻 =

√(𝑋2 + 𝑌2) – горизонтальна складова магнітного поля. 

 

Силову дію магнітного поля на об’єкт характеризує магнітна індукція. 

Виміряна величина модуля магнітної індукції В визначається напруженістю 
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зовнішнього магнітного поля T і інтенсивністю власної (сумарної) 

намагніченості тіла MT: 

𝐵 = 𝜇0𝑇 + 𝜇0𝑀𝑇                                                     (2.1) 

де 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7Гн/м - магнітна стала. 

Напруженість магнітного поля T визначає той вклад, який дають зовнішні 

джерела, головним чином - магнітне поле Землі. Намагніченість тіла 

визначається його магнітними властивостями. 

Сучасні протонні або квантові магнітометри, які широко застосовуються 

в практиці магнітометричних досліджень археологічних пам'яток, призначені 

для вимірювання величини (модуля) магнітної індукції. 

Виміряний в будь-якій точці земної поверхні модуль магнітної індукції 

можна уявити як суму декількох складових: 

Вспост = 𝐵норм + 𝐵геол + ∆𝐵вар + 𝐵а + 𝐵завад                               (2.2) 

де Bнорм – нормальне магнітне поле Землі; Bгеол – вплив намагнічених 

геомагнітним полем геологічних тіл включно з ґрунтовим покривом як таким; 

Bа – магнітні аномалії, що створюються локальними об’єктами археологічного 

(або техногенного) походження, які набувають намагніченості під впливом 

зовнішніх джерел поля; Bзавад – випадкові аномалії-завади; ΔBвар – варіації 

магнітного поля Землі, викликані зміною радіаційної активності Сонця. 

Таким чином, суть магнітного знімання на археологічній пам’ятці 

зводиться до належного виокремлення антропогенної складової поля Bа, а 

інтерпретація становить її тлумачення з точки зору можливої приналежності 

до похованого об’єкта певного типу. 

 

2.2.1.2 Методика і апаратура польових магнітних вимірювань. Сучасна 

археолого-магнітна розвідка існує у декількох модифікаціях. Зазвичай 

вимірюється модуль повного вектора індукції геомагнітного поля (В) – 

квантовими та протонними магнітометрами, вертикальний градієнт магнітної 

індукції (dB/dz) – переважно протонними магнітометрами, та вертикальний 

градієнт вертикальної складової вектора магнітної індукції (dBz/dz) - за 
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допомогою ферозондових магнітометрів. Як було показано в розділі 1, 

технологічний розвиток відбувається переважно за шляхом створення 

багатосенсорних установок на немагнітних картах та інтеграції магнітних 

датчиків до складу польових геофізичних роботизованих комплексів (Mathé et 

al., 2009; Fassbinder, 2017, Herbich, 2015). 

Просторова розрізненість магнітного знімання, яке планується, 

визначається розміром очікуваних археологічних об'єктів та необхідним 

рівнем деталізації аномалій. При площинному зніманні територія дослідження 

ділиться на прямокутні комірки, які формують вимірювальну мережу 

(наприклад 0,25х1,00 м). Просторова розрізненість геофізичного знімання у 

двох ортогональних напрямках (х та у, або північ та схід) визначається 

розмірами цих комірок. 

Площинні вимірювання зазвичай виконуються уздовж профілів з певним 

кроком, відстань між профілями і крок між окремими точками вимірювань 

отримали назву профільної та міжпрофільної розрізненості.  

Для пошуку та виявлення характерних особливостей підземних об’єктів 

було показано (Schmidt and Marshall, 1997), що просторова розрізненість 

знімання здебільшого визначається грубшою з двох напрямкових 

розрізненостей, якою зазвичай є міжпрофільна. 

Таким чином, має сенс ввести поняття «ефективної розрізненості» 

знімання. Якщо дві напрямкові розрізненості рівні, то ефективна розрізненість 

дорівнює їм. Якщо дві напрямкові розрізненості не рівні, то ефективна 

розрізненість становить 2/3 від найбільшої (Schmidt et al., 2015). Зазначимо, що 

ефективна розрізненість знімання не має перевищувати розмірів шуканого 

підземного об’єкту. У таблиці 2.1 подані приклади розрізненостей.  

При виконанні безмережевого знімання (наприклад, за допомогою 

магнітометрів, оснащених GPS/GNSS-роверами) до його детальності 

висуваються ті самі вимоги. Просторова розрізненість має бути витримана по 

всій площі знімання, для чого використовуються високоточні навігаційні 

системи або інші технології, що забезпечать необхідну щільність точок 



82 

 

спостережень. Слід уникати неоднакової щільність просторових даних, в 

межах одного полігону, оскільки вона може призводити до створення 

фейкових, т. зв. «профільних» аномалій під час обробки масиву польової 

інформації. Це може трапитись, наприклад, при нерівномірній швидкості 

збирання профільних даних. 

 

Таблиця 2.1. Приклади просторової розрізненості знімань (Schmidt et al., 

2015). 

Просторова розрізненість знімання Ефективна розрізненість 

1,0 м х 1,0 м 1,0 м 

0,5 м х 1,0 м 0,67 м 

0,125 м х 1,0 м 0,67 м 

0,5 м х 0,5 м 0,50 м 

0,25 м х 0,5 м 0,33 м 

 

Наші спостереження модуля вектора магнітної індукції B виконувалися в 

межах заздалегідь прив’язаних на місцевості прямокутних полігонів за 

допомогою цезієвого магнітометра ПКМ-1 (Геологорозвідка, РФ), в якому 

магніточутливим елементом є квантовий перетворювач, що діє на принципі 

оптичного накачування парів цезію-133. За певних умов, на виході такого 

перетворювача виділяється частота прецесії атомів цезію, пропорційна 

зовнішньому магнітному полю. Встановлений на вході пульту керування 

магнітометра швидкодіючий періодомір перетворює частоту прецесії на 

значення магнітної індукції В (Звежинский и Парфенцев 2009; Александров, 

1978). 

Діапазон вимірювання модуля магнітної індукції становить від 20 000 до 

100 000 нТл з похибкою відліку 0,001 нТл; гранична середня квадратична 

похибка вимірювання магнітної індукції не перевищує 0,01 нТл; кутова робоча 

зона магнітовимірювального перетворювача складає не менше ніж ±200; 

максимальна швидкодія магнітометра становить 10 вим/c. 
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При археолого-магнітних вимірюваннях для збільшення детальності 

досліджень доцільно використовувати мультисенсорні установки. При 

дослідженні багатьох ділянок нами використовувалась двосенсорна установка 

на базі магнітометрів ПКМ-1, закріплених на ранцевій підвісці (рис. 2.5) на 

відстані 0,5 м один від одного. При цьому контролер одного з них 

використовувався для запуску/зупинки вимірювань на кожному профілі. 

Інший магнітометр був синхронізований з першим і працював у режимі 

безперервних вимірювань. Таким чином, у процесі руху оператора обидва 

магнітометри збирали дані по двох паралельних сусідніх профілях. Після 

закінчення знімання, профілі, записані другим магнітометром, вибиралися із 

запису цього приладу за часом. Обидва прилади працювали в режимі 10 

вимірювань на секунду, що давало просторову розрізненість близько 0,15 м по 

профілю. Таким чином, індукція геомагнітного поля реєструвалася з 

просторовою детальністю 0,5x0,15 м. 

Описана методика геомагнітного знімання аналогічна такій, що 

використовується при археолого-геофізичних дослідженнях, зокрема, на 

курганах, німецькими колегами (Becker, 2001, Fassbinder 2015;2016 тощо). 

Знімання двома приладами одночасно без реєстрації варіацій обумовлене 

бажанням оптимально використати наявний апаратурний ресурс (2 

магнітометри). Добова варіація геомагнітного поля, яка має плавний характер, 

враховується при відніманні медіанного значення по профілю, а також по 

площі майданчика спостережень. Короткоперіодичні часові варіації - 

мікропульсації, відсікаються за допомогою фільтру низьких частот.  

 Втім, описана методика знімання не є прийнятною в умовах інтенсивних 

техногенних завад. До прикладу, ділянка геомагнітних спостережень на 

курганному могильнику Катеринівка знаходилася поблизу діючого кар’єру з 

видобутку марганцевих руд (всього в 400 м), магнітне поле зазнавало значного 

техногенного впливу (рис. 2.6). Завади, пов’язані з функціонуванням важких 

машин і механізмів в кар’єрі, виявилися співставними по часу з тривалістю 

проходження оператором-геофізиком одного профілю. Їхня тривалість 
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складала 3-40 с, а інтенсивність (4-10 нТл) часто перевищувала інтенсивність 

очікуваних аномалій. Завади часто мали П-подібну форму і нерегулярний 

характер. Отже, цілком очевидною стала необхідність врахування варіацій 

геомагнітного поля. В таких випадках знімання проводилася за стандартною 

методикою одним цезієвим магнітометром, другий використовувався під час 

вимірювань в якості варіаційної станції, тобто записував зміни поля в часі. 

Варіаційна станція працювала з такою самою швидкодією, що й основний 

магнітометр - 10 вимірів / сек. У процесі обробки польової інформації 

врахування варіацій здійснювалося шляхом віднімання запису варіаційної 

станції, інтерпольованого сплайном Акіми, від виміряних значень по профілю 

(Bondar et al., 2017;2018a;  Бондар та ін., 2019; Polin, Daragan and Bondar, 

2020). 

 

 

 

Рисунок 2.5. Загальний вигляд магнітометричної установки на базі двох 

магнітометрів ПКМ-1. 
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Рисунок 2.6. Курганний могильник Катеринівка (Дніпропетровська 

обл.). Запис магнітної індукції по одному з профілів, який містить 

бухтоподібні техногенні завади (а); приклад карти магнітного поля, 

спотвореної техногенними магнітними завадами (б); процес виконання 

геомагнітного знімання, на задньому плані видно роторний екскаватор, що 

працює в кар’єрі неподалік (в).  

 

2.2.1.3. Особливості обробки та візуалізації археолого-магнітних даних. 

Обробка польових магнітних спостережень включає, як правило, введення до 

профільних даних поправки за варіацію геомагнітного поля, а також 

процедуру вилучення фону - нормального поля.  

Суть останньої зводиться до віднімання від значення поля в точці 

вимірювань деякого фонового значення, отриманого в результаті тренд-

аналізу профільних даних (Кошелев, 2005; Becker, 2001). Зазвичай фонова 

складова поля задовільно апроксимується медіанним значенням або лінійною 

чи полiноміальною регресією по профілю.  
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Випадкові завади у вигляді високочастотного «шуму» ефективно 

видаляються за допомогою фільтру нижніх частот.  

Крім описаних процедур обробки даних, існує ще ціла низка прийомів 

покращення візуалізації, які дозволяють позбутися профільних аномалій, 

«вискоків», взаємного просторового зміщення, вирівняти поле на двох 

суміжних полігонах, тощо (Scollar et al., 1990; Aspinall et al., 2008). Ці 

процедури реалізовані на базі сучасних спеціалізованих програмних 

комплексів, таких як Geoplot 4.0, Geosoft Oasis Montaj, MagMap та інших і 

застосовуються при необхідності.  

Отримані таким чином залишкові аномалії Ba відображають археологічні 

структури, магнітне сміття й ефекти, що виникають внаслідок оранки та 

проїзду важкої техніки по полю. 

По інтерпольованій мережі залишкових значень поля будуються карти 

аномалій магнітної індукції Ba з детальністю 0,25х0,25 м (рідше 0,5х0,5 м і 

ніколи не гірше!). Діапазон змін поля обирається в залежності від 

інтенсивності продуктивних аномалій так, щоб забезпечити їх найкращу 

візуалізацію, і становить від  +/- 2 нТл на ґрунтових могильниках до +/- 10 нТл 

на трипільських поселеннях.  

При побудові карт ізоліній переріз ізоліній слід обирати спираючись на 

точність знімання, яка оцінюється за повторними вимірюваннями (5% від їх 

загальної кількості). Якщо середньоквадратична похибка знімання становить 

+-0,1 нТ,  ізолінії Ва проводяться через 0,3 нТл. Це дає можливість виключити 

вплив випадкових помилок на характер ізоліній, оскільки ймовірність 

виникнення помилки, що перевищує потрійну середньоквадратичну похибку, 

становить 0,01. (Кошелєв, 2005, Дудкин, 2000). 
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2.2.2. Фізичні основи магнетизму природних та археологічних об'єктів 

 

2.2.2.1. Намагніченість компонентів культурного шару. Намагніченість 

визначається як кількісна характеристика часткового впорядкування напрямів 

магнітних моментів окремих атомів та/або магнітних доменів речовини під 

дією магнітного поля. 

Сумарна намагніченість природних фізичних об’єктів є векторною сумою 

двох компонент: індуктивної (Mi) та залишкової (NRM – Natural Remanent 

Magnetization). 

𝑴𝑻 = 𝑴𝒊 + 𝑵𝑹𝑴                                                       (2.3) 

Індуктивна намагніченість виникає в речовині при накладанні 

зовнішнього магнітного поля і зникає, якщо поле вимкнути. ЇЇ залежність від 

напруженості поля Т та від індукції B виражається співвідношенням  

𝑀𝑖 = 𝑘Т =
𝑘𝐵

𝜇0
,                                                         (2.4) 

де μ0=4π*10-7 Гн/м - магнітна стала, яка у Міжнародній системі одиниць 

SI є коефіцієнтом пропорційності між вектором магнітної індукції і 

напруженістю магнітного поля у вакуумі; 

k – об’ємна магнітна сприйнятливість. 

Зазначимо, що вираз (2.4) у скалярному вигляді описує випадок, коли Mi 

та В спрямовані однаково, тобто речовина не володіє магнітною анізотропією.  

Як бачимо, магнітну сприйнятливість можна визначити, як здатність 

речовини до намагнічування у зовнішньому магнітному полі. Цю 

фундаментальну магнітну властивість вимірюють за допомогою портативних 

приладів безпосередньо in situ, або на монолітних зразках в лабораторних 

умовах. 

Часто в дослідженнях з магнетизму ґрунтового покриву зручно 

користуватись питомою магнітною сприйнятливістю  

𝜒 = 𝜅/𝜌, де ρ – густина. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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χ можна виміряти в лабораторних умовах користуючись наважкою 

розсипного зразка ґрунту. 

Залишковою називається намагніченість, якої набуває речовина після 

зняття зовнішнього поля. Якщо йдеться про геологічний або археологічний 

об’єкт, його залишкову намагніченість називають природною (NRM – natural 

remanent magnetization).  

 

2.2.2.2. Діа- та парамагнітні речовини. Всі природні речовини за своєю 

здатністю до намагнічування поділяються на три класи: діа-, пара- та 

феромагнетики. 

Діамагнетизм властивий усім речовинам. Суть його у виникненні малої 

𝑴𝒊, спрямованої проти зовнішнього поля T. Намагніченість лінійно залежить 

від напруженості поля і спадає до 0, якщо вимкнути поле. Застосування 

магнітного поля впливає на орбітальний рух електронів, внаслідок чого 

виникає слабка намагніченість, антипаралельна до поля. Діамагнетизм є дуже 

слабким і в речовинах, атоми яких володіють атомним магнітним моментом, 

цим ефектом можна знехтувати. Речовини, які складаються з атомів без 

власного магнітного моменту називаються діамагнетиками. k діамагнетиків 

негативна і не залежить від температури (табл. 2.2). 

Діамагнітні мінерали у значній кількості входять до складу ґрунтів, хоча 

і не відіграють ролі у їхньому магнетизмі (Jordanova, 2016). Карбонатні гірські 

породи - вапняк, доломіт, мармур – які на 90% складаються з діамагнітного 

мінералу кальциту (CaCO3) використовувались людством як будівельні 

матеріали, особливо в античних містах Північного Причорномор’я. 

Фундаменти античних споруд і окремі їх фрагменти, колони, статуї, 

надмогильні плити, тощо вирізьблені з мармуру чи вапняку знаходять за 

негативними магнітними аномаліями (Смекалова и др., 2010).  

Діамагнітними є породи, що карстуються, як то гіпс (головний мінерал – 

гіпс) та вапняк (головний мінерал - кальцит). В них містяться природні печери 

і гроти, які нерідко відігравали важливу роль в житті давньої людини. Крім 
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того, в них прорубали штучні порожнини, заповнювач яких нині містить 

важливі археологічні рештки. 

 

Таблиця 2.2. Магнітна сприйнятливість і поширення головних 

діамагнетиків у ґрунтах, гірських породах та археологічній речовині 

Мінерал Питома магнітна 

сприйнятливість, 

(10-8 м3/кг) 

Де міститься 

Кварц (SiO2) -0,6191(Hunt et al., 1995) Входить до складу материка – лесових 

та піщаних ґрунтів - і багатьох гірських 

порід (пісковиків, гранітів, тощо) 

Кальцит CaCO₃ 

 

-0,4839 (Ivakhnenko, 2006) Переважає в складі вапняків та їх 

різностей і, відповідно, домінує у 

рештках античних споруд, кам’яних 

закладів поховань і інших конструкціях  

з вапняку 

Доломіт 

CaMg(CO₃)₂ 

 

-0.4804 (Ivakhnenko, 2006) Міститься у мармурах та інших 

карбонатних породах, які 

використовувались як будівельний 

матеріал 

Гіпс Ca(SO4)₂ -0.5461 (Hunt et al., 1995) 
Домінуючий мінерал мономінеральної 

породи – гіпсу, в якій закладені 

найбільші лабіринтові печери і гроти 

Поділля, в тому числі і ті, які містять 

культурні рештки 

Каолініт 

Al2[Si2O5](OH)4 
-0.6474 (Hunt et al., 1995) 

Входить до складу ґрунтів, глин, є 

сировиною для керамічних виробів 

Вода (H2O) -0,9 (Hunt et al., 1995) Вміщуюче середовище всіх затоплених 

археологічних пам’яток 

Золото (Au) -0,17885 (Henry & Rogers, 

1956) 

Міститься у престижних артефактах 

Срібло (Ag) -0,22759 (Henry & Rogers, 

1956) 

Є матеріалом дрібних артефактів 

(монет, прикрас тощо), трапляються 

масивні вироби (посуд) 

Мідь (Cu) -0,10789 (Henry & Rogers, 

1956) 

Є матеріалом для дрібних артефактів. В 

культурах раннього залізного віку 
трапляються масивні вироби з міді та її 

сплавів (бронзи). 

 

Парамагнетизм – властивість речовин слабо намагнічуватися за 

напрямом дії зовнішнього поля. Атоми або молекули парамагнетиків мають 

результуючий магнітний момент, який розглядається як магнітний диполь. 

При відсутності зовнішнього магнітного поля диполі орієнтуються хаотично і 

тіло не виявляє ознак намагніченості. При внесенні парамагнетика у магнітне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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поле магнітні диполі повертаються, орієнтуючись своїм магнітним моментом 

уздовж зовнішнього поля. Цьому заважає тепловий рух молекул. Кінцевий 

сумарний магнітний момент одиниці об’єму парамагнетика залежить від 

величини зовнішнього магнітного поля і від температури. Парамагнетики 

мають позитивну, але слабку магнітну сприйнятливість (табл. 2.3). 

Парамагнітними є більшість сполук заліза: феригідрит, сульфіди заліза. 

З-поміж компонентів культурного шару археологічних пам’яток 

парамагнітні мінерали – слюди, рогова обманка, глинисті мнерали - присутні 

у так званому археологічному «материку», лесовій породі, яка є субстратом 

для розвитку чорноземних і інших споріднених за генезисом ґрунтових типів 

на більшій частині території України. Багаточисельні петромагнітні 

дослідження довели, що лесові породи демонструють парамагнітну поведінку 

(Bakhmutov and Hlavatskyi, 2014;2016; Hlavatskyi & Bakhmutov, 2019; 2020; 

Jeleńska et al., 2004, 2008; Jordanova, 2016). 

 

Таблиця 2.3. Магнітна сприйнятливість і поширення деяких 

парамагнетиків у ґрунтах, гірських породах та археологічній речовині 

Мінерал Питома магнітна 

сприйнятливість 

(10-8 м3/кг) за 

(Hunt et al., 1995) 

Де міститься 

Біотит K(Mg, 

Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 

52-98 Входить до складу “материка” – лесового 

субстрату чорноземних ґрунтів, а також 

багатьох гірських порід 

Монтморилоніт 

(Na, Ca)0,3(Al, 

Mg)2[Si4O10] 

(OH)2•nH2O 

13-14 Глинистий мінерал, входить до складу 

“материка” – лесового субстрату чорноземних 

ґрунтів, а також багатьох гірських порід  

Фаяліт Fe2SiO4 
130 Домінуючий мінерал багатьох залізоробних 

криць 

Лимоніт 

FeOOH·nH20 

66-74 Разом з іншими складає болотні руди – 

сировину для залізоробної справи 

 

2.2.2.3. Феромагнетизм, явище гістерезису. Феромагнетизм властивий 

речовинам, елементарні структурні складові яких (атоми, іони ядра або 

колективізовані електрони) мають власні магнітні моменти, спонтанно 
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орієнтовані паралельно один до одного або складнішим чином, внаслідок чого 

утворюються макрообласті (домени) з відмінним від нуля сумарним 

магнітним моментом.  

Таким чином, феромагнетики володіють спонтанною намагніченістю, яка 

не зникає навіть після відключення зовнішнього поля. Ця намагніченість 

отримала назву залишкової.  

Намагніченість феромагнетиків може на порядки перевищувати 

намагніченість парамагнетиків. При збільшенні поля В вона на росте 

нескінченно, а досягає певного рівня, який називається намагніченістю 

насичення Ms. 

 Намагніченість насичення феромагнетика зменшується при зростанні 

температури і досягає 0 за температури Кюрі (Tc), вище якої речовина стає 

парамагнітною. Температура Кюрі є характеристичною для певного мінералу.  

Окрім сильної намагніченості, фундаментальною властивістю 

феромагнетиків є магнітний – гістерезис – нелінійна залежність 

намагніченості від зовнішнього поля.  

Повний цикл намагнічування-розмагнічування феромагнетика 

описується петлею гістерезису, характерні точки якої визначаються 

мінералогією, розміром зерен і доменним станом феромагнетика (рис. 2.7). 

Якщо після досягнення насичення Ms у зразку зменшити напруженість 

зовнішнього поля, то при B=0 виявиться, що намагніченість не дорівнює 0, а 

становить деяку величину Mrs, яка зветься залишковою намагніченістю 

насичення. Для того, щоб звести цю залишкову намагніченість до нуля, 

потрібно прикласти протилежне за напрямком (від’ємне) зовнішнє магнітне 

поле Bc, яке зветься коерцитивною силою. Однак, якщо в цей момент зовсім 

відключити поле, то залишкова намагніченість відновиться. Для того, щоб її 

зруйнувати, потрібно прикласти сильніше від’ємне поле Bcr, яке отримало 

назву руйнуючого. 

Спонтанна намагніченість феромагнетиків виникає як макроефект 

обмінної взаємодії спінових магнітних моментів окремих атомів. Внаслідок 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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цієї взаємодії всі елементарні магнітні моменти окремих електронів 

орієнтуються паралельно один одному завдяки квантовому механічному 

ефекту. 

Головні магнітні мінерали, які зустрічаються в природі, відносяться до 

таких різновидів феромагнетиків як фери- та недосконалі антиферомагнетики. 

Цей поділ відображає спосіб впорядкуванні спінів магнітних моментів 

електронів з неповної оболонки 3d перехідних елементів четвертого періоду, 

зокрема Феруму і Мангану, в результаті дії сил обмінної взаємодії. 

 

Рисунок 2.7. Петля гістерезису. Ключові точки: Ms – намагніченість 

насичення, Mrs – залишкова намагніченість насичення, Bc – коерцитивна сила, 

Bcr – руйнуюче поле, тобто поле, яке необхідно прикласти щоб знищити Mrs. 

 

Феримагнетиками, зокрема, є оксиди заліза з шпінельною структурою, 

які містять два типи магнітних граток з антипаралельними магнітними 

моментами різної величини. Таким чином, елементарні магнітні моменти 

впорядковані антипаралельно, але сумарний момент однієї гратки більший за 

протилежно орієнтований момент іншої, що в свою чергу створює 

результуючий магнітний момент феримагнетика. Причиною різниці моментів 
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може бути різна заповненість електронних оболонок атомів або 

кристалографічні відмінності двох граток. Прикладом природного фериту є 

магнетит. 

Якщо моменти граток є повністю скомпенсованими, такий матеріал є 

антиферомагнетиком. Втім, будь-які порушення у базовому 

антиферомагнітному впорядкуванні призводять до появи спонтанної 

намагніченості. Двома основними типами таких порушень є паразитний 

феромагнетизм, який виникає внаслідок хімічних включень або дефектів 

гратки, а також нахилення спінів при невеликому зсуві магнітних граток. 

Прикладом природного кристал з недосконалою антиферомагнітною 

структурою, обумовленою нахиленням спінів (spin canting) є гематит. 

 

а) 
б) 

в) г) 

 

Рисунок 2.8. Впорядкування магнітних моментів феромагнетиків (а), 

ферімагнетиків (б), антиферомагнетиків (в) та недосконалих 

антиферомагнетиків (г). 

 

2.2.2.4. Доменний стан та розміри магнітних зерен. Перебіг магнітного 

гістерезису значною мірою залежить від впорядкування магнітних доменів. 

Концепція магнітних доменів була запропонована П. Вейсом (Weiss, 

1907) для того, щоб пояснити як речовини із спонтанною намагніченістю 

можуть існувати у розмагніченому стані. Він припустив, що речовина може 

бути поділена на багато областей (доменів), спонтанно намагнічених, кожна у 

своєму напрямку, таким чином, щоб сумарна намагніченість доменів 

дорівнювала 0. Пізніше Ф. Блох (Bloсh, 1930) припустив, що домени 
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відокремлені один від одного зонами скінченної товщини  - доменними 

стінками.  

Доменна структура феромагнетика відповідає стану його найменшої 

сумарної енергії. Розміри доменів становлять біля 1 мкм, товщина доменної 

стінки становить приблизно 100 атомів – 10-8-10-8 м (Thompson and Oldfield, 

1986).  

Окреме зерно магнітного мінералу може мати один (SD) або кілька 

доменів. При намагнічуванні багатодоменних (MD) зерен відбуваєтся рух 

їхніх доменних стінок. 

Якщо розмір зерна феромагнітного мінералу настільки малий, що час 

релаксації його залишкової намагніченості стає меншим часу її вимірювання, 

такі зерна звуться суперпарамагнітними (SP) (Evans and Heller, 2003). 

 

2.2.2.5. Магнітні мінерали у ґрунтах та археологічній речовині. Основними 

магнітними мінералами, які містяться у магнітній фазі природних та 

археологічних ґрунтів і об’єктів є оксиди заліза - магнетит, магеміт, гематит. 

У специфічних природних умовах у ґрунтах можуть зустрічатися сульфіди -

грейгіт та піротин. Магнітні характеристики найважливіших магнітних 

мінералів наведені у таблиці 2.4. 

Дослідження магнітних властивостей різних типів ґрунтів і відкладень 

культурного шару активно ведуться починаючи з 50-х років минулого 

століття. Завдяки роботам Ле-Борна (Le Borgne, 1955), Тайта, Маллінза (Tite, 

Mullins, 1971) та інших дослідників (Вадюнина, Бабанин, 1972; Fassbinder, 

1994; Бабанин и др., 1995; Жоголев, 1995) на сьогодні склалося цілісне 

уявлення про основні чинники і процеси, що призводять до зміни магнітних 

властивостей (перш за все, магнітної сприйнятливості χ) в ході формування 

горизонтів ґрунтів і культурного шару.  

Для більшості типів автоморфних ґрунтів, що не піддавалися надмірному 

зволоженню, спостерігаються підвищені значення χ у верхніх гумусованих 

горизонтах, в порівнянні з материнською породою, на якій вони утворилися 
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(Вадюнина, Бабанин, 1972, Evans&Heller, 2003, Jordanova, 2016). Така ж 

закономірність в цілому характерна і для культурного шару на більшості 

археологічних пам'яток. Підвищення вмісту магнітних мінералів у ґрунті 

порівняно  материковою породою спостерігається майже скрізь по земній кулі 

(Le Borgne, 1955; Mullins, 1977; Fassbinder and Stanjek, 1993), навіть у 

сильномагнітних ґрунтах, сформованих на вулканічних породах (Tucker, 1952; 

Fassbinder and Gorka, 2009). 
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Таблиця 2.4. Магнітні властивості феромагнетиків ґрунтів та археологічної речовини (за даними Soffel, 1991; Fassbinder, 

1994, Evans and Heller, 2003; Lopez-Sanches et al., 2017). 

Мінерал Хімічна 

формула 

Тип 

феромагнетизму 

Температура 

Кюрі/Неєля 

Tc (0C) 

Питома магнітна 

сприйнятливість 

(10-8 м3кг-1) 

Намагніченість 

насичення Ms 

(10-3 A/м) 

Залишкова 

намагніченість 

насичення Mrs 

(10-3 A/м) 

Коерцитивна 

сила Hc (мТл) 

Руйнуюче 

поле Hcr 

(мТл) 

Магнетит Fe3O4 Феримагн. 580 106-107 480 5-250 2-10 15-55 

Магеміт γ-Fe2O3 Феримагн. 590-675 105-107 380 5-40 10 15-33 

Гематит α-Fe2O3 Антиферомагн. 675 102-103 1-2,5 0,4 400 700 

Епсілон-

оксид 

ε-Fe2O3 Феримагн. 170-227 - - - >600 - 

Гьотит α-

FeOОН 

Антиферомагн. 90-120 103 ̴ 2 - 3000-5000 - 

Грейгіт Fe3S4 Феримагн. 270-330 103 ̴ 130 - - - 

Піротин Fe7S8 

Fe9S10 

Феримагн. 

Антиферомагн. 

320 103-105 ̴ 80 - - - 
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Ґрунт  виступає як біохімічний, окисний та геохімічний бар'єр, де 

відбуваються процеси накопичення і перетворення широкого спектру 

хімічних елементів, включаючи залізо (Жоголєв, 1995). В результаті, за 

рахунок вмісту в ґрунтах іонів заліза Fe2+ і Fe3+, утворюються вторинні 

феромагнітні мінерали (в основному магеміт і магнетит), причому найбільш 

інтенсивно цей процес відбувається в гумусового горизонту ґрунту, де для 

нього створюються сприятливі термодинамічні і хімічні умови. Завдяки цьому 

спостерігається сильна кореляція магнітної сприйнятливості з вмістом в 

ґрунтах гумінових сполук (Вадюнина, Бабанин, 1972; Jordanova, 2016). 

Як можливі механізми підвищення вмісту магнітних форм заліза в 

ґрунтах та культурному шарі, розглядаються різноманітні варіанти фізико-

хімічних і біохімічних перетворень (Fassbinder, 1994). Один з важливих 

чинників підвищення магнітних властивостей - інтенсивний нагрів 

(прожарювання) під час пожеж. В результаті χ грунтів може зростати в десятки 

і сотні разів. Аномальне зростання χ у прожарених ґрунтів було відзначено ще 

Ле-Борном (Le Borgne, 1955). Підвищення магнетизму об’єктів з глини при 

обпаленні (печей, кераміки, вогнищ) пов’язане також з процесом відновлення 

тривалентного оксиду заліза при нагрівання в присутності органічної 

речовини (Вадюнина, Бабанин, 1972, Hanesch, et al. 2006), а також із 

формуванням в них потужної термозалишкової намагніченості (TRM). 

Накопичення та сепарація важких феромагнітних мінералів може 

відбуватися: а) механічно, під дією вітру або водних потоків (Fassbinder et al., 

2005); б) завдяки ґрунтотвірному процесу; в) в межах антропогенних 

ландшафтів перш за все завдяки прокалюванню ґрунтів під час природних 

пожеж і внаслідок використання вогню людиною. Сформовані таким чином, 

ці мінерали залишаються в заповненні древніх ровів, ям, землянок, 

зумовлюючи відповідні аномалії магнітного поля.   

Формування магнітних мінералів у ґрунтах є складним процесом. 

Накопичення феромагнетиків у ґрунті вперше було досліджено Ле Борном (Le 

Borgne, 1955; 1960) і пояснено поширеним використанням вогню людиною, як 
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під час очищення території від лісу, так і в побуті. Однак, дуже швидко стало 

зрозуміло, що багато археологічних об’єктів, які виявлялися за допомогою 

магнітометрів на місцях позитивних аномалій, ніколи не зазнавали обпалення 

(Fassbinder, 1994). Тайт та Лінінгтон (1975) показали, що підвищена магнітна 

сприйнятливість ґрунтів у значні мірі обумовлена кліматом, який сприяє 

формуванню магнетиту і магеміту у ґрунтах.  

Le Borgne (Le Borgne, 1955, 1960) пояснював формування магеміту двома 

способами: 

1) Завдяки ферментації, внаслідок відновлення гематиту в 

присутності органічної речовини в анаеробних ґрунтових умовах з подальшим 

окисленням до магеміту під час сухих періодів року в аеробних умовах; 

2) завдяки природним та антропогенним пожежам і випалюванню за 

схемою: 

𝜶𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 → 𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒 → 𝜸𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 

гематит – магнетит – магеміт 

відновлення         окислення 

 

Обидва процеси починаються з гематиту, мають магнетит як проміжну 

фазу і, зрештою, формується магеміт. Пізніші експерименти з синтезу 

магнітних мінералів та вивчення їх природних форм показали, що процеси 

формування магеміту різноманітні і складні. 

Зараз відомо чотири мінерали-прекурсори для магеміту:  

a) Магнетит, успадкований з материнської породи, може окислюватись до 

магеміту. Такі магеміти зазвичай мають досить великі (міліметрові) зерна. 

(Fitzpatrick and Le Roux,1976). 

б) Лепідокрокіт (γFeOOH) в процесі дегідратації, в інтервалі температур 

260 - 3000C, переходить у магеміт (Scheffer et al., 1959; Schwertmann and Taylor, 

1979). 

в) У присутності органічної речовини, гьотит трансформується у магеміт 

під час низових пожеж (Schwertmann and Fechter, 1984; Anand and Gilkes, 1987; 

Stanjek, 1987). 
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г) Сидерит (FeCO3) при невеликому нагріванні охоче переходить в 

магеміт (Van der Marel, 1951; Schwertmann and Heinemann, 1959). 

Досі не було переконливо продемонстровано, що гематит може бути 

прекурсором для магеміту або магнетиту у природних ґрунтових умовах. 

Дослідження мінеральних асоціацій (Anand and Gilkes, 1987; Stanjek, 1987), як 

і кількісні розрахунки (Scotter, 1979), вказують, що максимальна температура 

на поверхні ґрунту під час пожежі становить 300-4000 C. За такої температури 

відновлення гематиту в присутності відновлювальних речовин, таких як 

органічний вуглець, неможливе. 

Процес формування магнетиту в ґрунтах і відкладах досі не має 

однозначного пояснення і викликає палкі суперечки (Oldfield, 1992; Dearing et 

al., 1997;Maher, 2011). Запропоновано два шляхи його педогенного утворення: 

a) Неорганічний: в лабораторних експериментах окислення металічного 

заліза відбувається з утворенням магнетиту (David and Welch, 1956). Цей 

неорганічний процес може також протікати у ґрунтах (Maher and Taylor, 1988). 

б) Біологічний: утворення магнетиту відбувається в середині ґрунтових 

бактерій (Fassbinder et al., 1990). Кристали в середині клітини магнетиту 

можуть утворювати ланцюжки і мають той самий розмір і форму, як і ті, які 

були виділені з ґрунту. Крім того, диссиміляторні залізовідновлювальні 

бактерії в ґрунтах можуть утворювати магнетит позаклітинно (Lovley et al., 

1987). 

Утворення грейгіту (Fe3S4) в ґрунтах може відбуватися двома шляхами: 

a) Неорганічним: показано, що грейгіт можна синтезувати в лабораторних 

умовах, близьких до природних (Uda, 1965). 

б) Біологічним: магнітотактний грейгіт досліджений С. Маном (Mann et 

al., 1990). Самі бактерії були також знайдені в ґрунті (Fassbinder, Stanjek, Vali, 

1994; Fassbinder and Stanjek, 1993). 

Процес утворення і трансформації магнітних оксидів у ґрунті достатньо 

складний і багатофакторний (Schwertmann, 1988; Maher, 2011). Спрощена 

схема, розроблена Й. Фасбіндером і представлена в його роботі (Fassbinder, 
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2015), подана нами на рис. 2.9. Вона демонструє шляхи і способи утворення і 

трансформації магнетита і магеміта у природних ґрунтах. 

 

 

Рисунок 2.9. Схема трансформації оксидів заліза у природних ґрунтах та 

археологічних культурних шарах (Fassbinder, 2015). 

 

Нещодавно в зразках обпаленої глини і цегли археологічних пам’яток 

Європи був знайдений епсілон-оксид заліза ε-Fe2O3 (Lopez-Sanches et al., 2017, 

McIntosh et al., 2007, 2011). Встановлено, що незважаючи на значну кількість 

гематиту у досліджених зразках, він не є основним мінералом, який визначає 

магнітні властивості об’єктів, оскільки має невисоку намагніченість. 

Визначальними є магеміт/магнетит та епсілон-оксид. Подальші дослідження 

(Lopez-Sanches et al., 2020) показали, що цей мінерал набуває стабільної 

термозалишкової намагніченості, а отже здатен записувати напрямок 

геомагнітного поля часу і місця свого утворення. Втім, оцінки 

археоінтенсивність геомагнітного поля за TRM, носієм якої виступає епсілон-

оксиду виявилися дещо завищеними. 
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2.2.2.6. Залишкова намагніченість ґрунтів та археологічних об'єктів, її 

види. Майже кожній гірській породі притаманна залишкова намагніченість. 

(Dunlop and Ozdemir, 1997). Відомо, що археологічні ґрунти з заповнення 

стовпових ям можуть набувати значної природної залишкової намагніченості 

NRM (Fassbinder, 1994). В широкому розумінні NRM археологічних об’єктів 

може утворюватися внаслідок чотирьох основних процесів. 

а) Термозалишкова намагніченість (Thermal remanent magnetization -

TRM) 

Цього виду намагніченості гірські породи, відклади, ґрунти або об’єкти 

археологічних пам’яток набувають під дією високих температур. Магнітні 

мінерали, які входять до складу речовини, охолоджуючись нижче власної 

точки Кюрі у геомагнітному полі, намагнічуються за його напрямком. При 

нагріванні ґрунтів і глин з слабкомагнітних гьотиту та лепідокрокіту 

додатково утворюються нові феримагнітні мінерали, такі як магеміт та 

магнетит (див. рис. 2.9). Сильні магнітні аномалії від гончарних горнів, пічок, 

залізоробних майданчиків зумовлені саме TRM. 

б) Орієнтаційна намагніченість (Detrital remanent magnetization - DRM). 

Коли археологічний ґрунт, який містить дрібні зерна магнітних оксидів 

заліза перебуває у рідкому стані (наприклад, у ямах, канавах або в западинах), 

зерна, як правило, орієнтуються своїми осями максимального намагнічування 

по напрямку геомагнітного поля. Незважаючи на наявність факторів, які 

можуть приводити до розорієнтації зерен (нерівна поверхня осадження, 

турбулентні водні потоки тощо) статистичне вирівнювання все ж зберігається, 

а набута таким чином намагніченість отримала назву орієнтаційної. Навіть 

після утворення осаду деякі достатньо малі зерна зберігають можливість 

вирівнюватись уздовж поля при достатньому зволоженні. Утворена таким 

способом намагніченість називається посторієнтаційною (PDRM – post-detrital 

remanent magnetization). Орієнтаційні види намагніченості є достатньо 

слабкими, але при археологічних дослідженнях ними не можна нехтувати, що 

буде продемонстровано нами на прикладі ґрунтових могил в розділі 3.1.3.  
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в) Хімічна залишкова намагніченість (CRM). 

В гірських породах, при нормальних температурах на поверхні землі, 

частинки малих розмірів орієнтовані хаотично внаслідок теплових коливань, 

які домінують. Якщо частинки виростають більше деякого критичного 

розміру, їх магнітостатичне упорядкування долає тепловий процес і в речовині 

виникає хімічна або кристалізаційна залишкова намагніченість. 

г) Залишкова намагніченість, спричинена ударом блискавки (LIRM – 

Lightning-induced remanent magnetization). 

Й. Фасбіндер (2015) виділяє намагніченість, яка виникає в ґрунті 

внаслідок удару блискавки, як окремий важливий вид NRM на археологічних 

пам’ятках. Місце удару блискавки легко розпізнати за характерною 

зіркоподібною аномалією з інтенсивністю > 200 нТл (Maki, 2005; Fassbinder 

and Gorka, 2009) (рис. 2.10).  

 

 

 

 

Рисунок 2.10.  

Аномалія Ba від 

удару блискавки. 

Релой Солар, 

Пальпа, Перу (за 

Fassbinder and 

Gorka, 2009).  
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2.2.2.7. Магнітні властивості та методи їх дослідження. Надзвичайна 

чутливість магнітних сполук до будь-яких фізико-хімічних змін робить 

магнітні властивості показовими індикаторами багатьох природних та 

антропогенних процесів, що відбуваються на археологічних пам’ятках. 

Необхідність вивчення магнітних властивостей обумовлена прагненням:  

а) оцінити внесок певного об’єкта до спостереженого магнітного поля 

(Bevan, 2001; Smekalova et al., 2016);  

б) дослідити умови формування і трансформації речовини археологічних 

об’єктів та ґрунтових покривів (Матасова и др., 2001, Jordanova, 2016).  

Дослідження магнітних властивостей і експерименти з визначення 

магнітної мінералогії на зразках виконані автором у ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лабораторії 

відділу геомагнетизму Інституту геофізики Польської академії наук, а також у 

геомагнітній лабораторії відділення наук про Землю Університету Людвига-

Максиміліана в Мюнхені. 

Параметри, яка характеризують здатність археологічного об’єкту до 

утворення аномалії геомагнітного поля. Щоб розрахувати магнітну аномалію 

від об’єкта необхідно знати його сумарну намагніченість (MT), а у випадку 

слабкої аномалії – MT вміщуючого середовища (ґрунту). Аномальний ефект 

створюється завдяки різниці цих намагніченостей. 

MT є векторною сумою індуктивної (Mi) та природної залишкової 

намагніченості (NRM – natural remanent magnetization). Mi та NRM 

археологічних об’єктів можна вважати спрямованими за сучасним 

геомагнітним полем, отже MT є простою сумою їх модулів. 

Індуктивна намагніченість (Mi) розрахована за формулою (2.4) з 

використанням виміряних значень k грунтів і медіанного значення модуля 

індукції геомагнітного поля на пам’ятці. 

k є найважливішим показником здатності речовини намагнічуватись під 

дією магнітного поля. Вона виміряна на приладі Bartington MS2B, на нижній 
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частоті, з точністю 10-5 од. СІ а також на капамістках KLY-2 (Geofizyka, Brno) 

та KLY-3 (Agico). 

NRM, а також лабораторні види намагніченості, описані нижче, виміряні 

на спін-магнітометрі Agico JR6 aбо на SQUID-магнітометрі 2G Enterprise . 

Обраховано відношення Кеніксбергера (Q=NRM/Mi) (Keonigsberger, 

1930, 1934, 1936). 

Параметри і відношення, які характеризують концентрацію і 

гранулометрію магнітних мінералів. 

Питома магнітна сприйнятливість (χ) є показником концентрації 

магнітних мінералів у речовині, вона розрахована як k, віднесена до маси 

висушеного зразка. 

Показником відносного вмісту суперпарамагнітної фракції в ґрунті є 

частотна залежність магнітної сприйнятливості (kfd). Вона розрахована за 

даними вимірювань зразків на двох частотах на приладі Bartington MS2B (klf 

на 0,47 і khf на 4,7 кГц)  

kfd(%)=(klf - khf) / klf   ͯ100%. 

 За високого вмісту дрібних зерен у суперпарамагнітному-

однодоменному стані kfd>6%, тоді як домінування багатодоменних зерен 

призводить до зменшення kfd<6% (Dearing et al. 1996, Dearing, 1999). 

Показниками концентрації виступають також лабораторні види 

намагніченості. Ідеальна залишкова намагніченість (Anhysteretic remanent 

magnetization – ARM) створена при дії постійного поля 100 мкТл і 

максимальному змінному полі 100 мTл. Залишкова ізотермічна намагніченість 

насичення (Mrs, SIRM - saturation isothermal remanent magnetization) створена у 

полі 1 T. 

Відносний внесок мінеральних фаз з різною жорсткістю оцінений за 

співвідношенням S=IRM-100/SIRM, де IRM-100 – залишкова намагніченість, 

отримана в полі 100 мТл, прикладеному у зворотному напрямку до поля 

насичення, в якому попередньо була створена SIRM. Значення S близькі до 1 

свідчать про домінування магнітом’яких мінералів, на кшталт магнетиту; 
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значення, близькі до 0, говорять про переважання магнітожорсткої фази 

(гематит або гьотит) (Evans, Heller 2003; Peters, Dekkers 2003). 

Аналогічну інформація несуть співвідношення kARM/k та ARM/SIRM. За 

однакової мінералогії вони можуть слугувати як порівняльні параметри, 

чутливі до розмірів зерен. Високі значення говорять про домінування 

однодоменних (SD) зерен, низькі – багатодоменних (MD) і 

суперпарамагнітних (SP) (King et al. 1982; Liu et al. 2012; Jordanova 2016). 

Петлі гистерезису зразків зняті за допомогою магнітних ваг VFTB 

(Variable Field Translation Balance), Petersen Instruments або на вібраційному 

магнітометрі VSM (Molspin). Параметри петлі (намагніченість насичення (Ms), 

залишкова намагніченість насичення (Mrs), коерцитивна сила (Bc) визначені 

після редукції за парамагнітний вплив. Окремо знята крива розмагнічування 

SIRM оберненим полем, з якої визначено руйнуюче поле Bcr. 

Діагностика магнітних мінералів за температурними змінами k, Ms, Mrs. 

Магнітна мінералогія на зразках ґрунтів досліджена на підставі 

температур Кюрі (Tc), деблокуючих температур (Tb) і фазових перетворень, що 

спостерігаються при вимірюванні M, k, Mrs в процесі нагрівання і 

охолодження. Експерименти M(T) проводились на магнітних вагах VFTB 

(Variable Field Translation Balance), Petersen Instruments (Krása et al., 2007), k(T) 

– на апаратурі  Kappabridge KLY-3S з приставкою CS-3 (Agico Ltd., Czech 

Republic). Mrs створювалася в постійному полі 3 Тл за допомогою 

електромагніта Pulse Magnetizer MMPM-10, для руйнування Jrs застосовувався 

термомагнітометр конструкції ІГФ ПАН (Варшава). Швидкість нагрівання 

~350/хв. 

M(T) автоматично реєструвалася при нагріванні зразків з швидкістю 

400/хв до температури 700°С і наступному охолодженні до кімнатної 

температури. При такому швидкому нагріванні відбувається вивільнення газів 

СО/СО2 внаслідок розпаду карбонатів, які зазвичай присутні у лесових 

ґрунтах, і створюються відновні умови, за яких фазові перетворення магнітних 

мінералів проявляються яскравіше (Jordanova & Jordanova, 2016). 
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Напруженість магнітного поля становила 180 мТл, що недостатньо для того, 

аби намагнітити до насичення такі висококоерцитивні мінерали, як гематит 

або гьотит. 

Нагрівальні методи традиційно використовується для вивчення точок 

Кюрі феромагнітних мінералів (Van Velzen and Dekkers,1999). Вплив високих 

температур руйнує енергетичні бар’єри між стабільними станами, які 

відповідають мінімальній сумарній енергії системи векторів спонтанної 

намагніченості доменів, спричиняючи відновлення  рівноваги намагніченості 

при відповідній температурі. Вище певної температури далекосяжне 

упорядкування спінів атомів Fe порушується і препарат втрачає магнітні 

властивості. Ця температура, яка називається температурою Кюрі у випадку 

феромагнітних мінералів і температурою Неєля для антиферимагнітних 

сполук є діагностичною ознакою певного мінералу. Вище температури Кюрі 

намагніченість поступово зникає у певному інтервалі температур, так званій 

області парапроцесу (Вонсовский, 1971), намагніченість, яка реєструється в цій 

області, пов’язана з парамагнітною фракцією. При наявності у складі 

препарату кількох магнітних фаз, метод M(T) краще вказує температуру Кюрі 

тої з них, яка має більшу намагніченість. Метод не чутливий до змін розмірів 

зерен і різних структурних неоднорідностей феромагнетиків, відображає 

тільки зміну кристалохімічного складу речовини. Температурне 

розмагнічування M у полі насичення проводилося впродовж двох послідовних 

нагрівань. Ознакою хімічної зміни, що пройшла протягом нагрівання є хід 

кривої другого нагріву, що не співпадає з кривою першого.  

Результати методу k(T) залежать як від концентрації, так і від 

структурних змін феромагнетиків. Магнітна сприйнятливість значно зростає в 

околі температури Кюрі, завдяки тому що далекосяжне впорядкування спінів 

залишається, а енергетичні бар’єри між доменами в зернах послаблюються, що 

приводить до суперпарамагнітної поведінки. Таке відносне підвищення 

сприйнятливості, котре виглядає як пік на температурній кривій, отримало 

назву пік Гопкінсона (O`Relly, 1984). 
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Температура Кюрі залежить не тільки від типу мінералу, а й від 

заміщення катіонів заліза в ньому і ступеня окислення. У титаномагнетитах 

окислення призводить до підвищення Тс. Заміщення Fe іншими катіонами 

приводить до зниження Тс. 

При нагріванні зразка від температури рідкого азоту діагностичною 

стосовно магнетиту є температура переходу його моноклінної форми у 

кубічну, яка становить -1500С (Dunlop and Ozdemir, 1999) (температура Моріна 

- TM). На низькотемпературних кривих k(T) цей перехід має вигляд сходинки. 

В ході проведення термомагнітного аналізу повинна братись до уваги 

можливість хімічних змін мінералів при нагріванні. Вони можуть ставати 

нестабільними при високих температурах, особливо якщо вимірювання 

виконується в повітрі. При вимірюванні в інертній атмосфері зміни в існуючих 

мінералах можуть бути меншими, але присутність у ґрунтах органічної 

речовини створює сприятливі умови для виникнення вторинного магнетиту.  

Звичайною для ґрунтів хімічною зміною є перетворення магеміта (γFe2O3) 

на гематит (αFe2O3) (Bando et al., 1965; Van Velzen and Dekkers, 1999). Відомі 

температури перетворення в діапазоні  від 2500С до вище 7000С, в залежності 

від кристалічної структури мінералу, наявності заміщення атомів заліза, 

розміру й форми зерен. Якщо препарат нагрівається в повітрі, при 

температурах вище 5000C може змінюватись частина магнетитових зерен, 

вірогідно, найменших розмірів. Вони перетворюються на гематит через 

магеміт. Коли в зразку присутній титаномагнетит (Fe3-xTixO4) можуть 

виникати більш або менш багаті на залізо фази. Це відбувається безвідповідно 

до атмосфери нагрівання. Гьотит починає змінюватись вище своєї точки Неєля 

(~2000С). Вторинний гематит, який при цьому утворюється, має характерну 

магнітну поведінку, що робить можливим визначити перетворення гьотит-

гематит. 

Протягом нагрівання нові магнітні фази утворюються з немагнітних.   

Зокрема, є дані про руйнування парамагнітних глинистих мінералів 

(залізовміщуючих силікатів) і формування феромагнітних (магнетиту) 
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(Осипов, 1978; Матасова и др., 2001). Додаткова намагніченість при цьому 

накладається на первинну. 

Термомагнітний аналіз Mrs(T) використовується для  визначення 

магнетиків за їх деблокуючими температурами (Валеев и др., 1996, Трухин и 

др., 1983).  

Деблокуючою температурою Тб називається така температура, при якій 

час релаксації магнітного моменту частинки τ, яка утримує залишкову 

намагніченість, падає до суперпарамагнітної межі. Зазвичай  Тб  мінералу 

знаходиться недалеко від його Тс. 

Під час експерименту досліджуються перегини кривої Mrs(Т) в процесі 

руйнування залишкової намагніченості насичення при нагріванні до 

температури 7000С при скомпенсованому зовнішньому магнітному полі. 

Звичайно криву Mrs(T) знімають двічі, оскільки характерні зміни Mrs при 

другому нагріванні характеризують нові феромагнітних мінералів, які 

утворилися при першому нагріві (Осипов, 1978). 

Перевага даного методу полягає у тому, що на його результати не 

впливають новоутворені феромагнетики, оскільки залишкову намагніченість 

у сильному магнітному полі попередньо отримують лише первинні, а в процесі 

нагрівання вона тільки руйнується. 
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2.3. Метод томографії електричного опору на постійному струмі (ТЕО) 

 

Метод опору в модифікаціях електричних зондувань, заснований на 

відмінності електричних опорів різних типів гірських порід та ґрунтів, 

застосовується при вирішенні різноманітних завдань інженерної геології, 

екології та археології (Gaffney &Gater, 2003, Günther et al., 2006). В останні 

десятиріччя метод розвивається шляхом створення багатоканальної 

електророзвідувальної апаратури з розміщенням великої кількості електродів 

на денній поверхні. Нові багатоелектродні системи спостережень, керовані 

польовим комп'ютером, дозволили перейти від одиничних електричних 

зондувань до щільних систем спостережень з багаторазовим використанням 

кожного електрода в процесі вимірювань. Описана технологія 

електророзвідувальних робіт отримала назву "електротомографія" або 

"томографія електричного опору" (ТЕО) (Бобачев и др., 1995; Бобачев и др., 

1996; Zhurbin et al., 2007; Gaffney&Gater 2003; Parasnis, 1996, Rücker et al., 

2006). 

Електротомографія дозволяє за короткий час отримувати як двовимірні 

2D (у разі спостережень вздовж профілю), так і тривимірні 3D (у разі 

спостережень по системі паралельних профілів) моделі геоелектричних 

розрізів приповерхневої частини геологічного середовища. Для отримання 

таких моделей розроблені методи обробки й інтерпретації 

електротомографічних польових даних не тільки для випадку горизонтально-

шаруватого розрізу, а й для неоднорідних середовищ (Бобачев и др., 1995; 

Бобачев и др., 1996; Günther et al., 2006).  

 

2.3.1. Фізико-археологічні передумови для постановки досліджень 

методом ТЕО 

 

Електричний струм у ґрунтах, як і в інших геологічних середовищах,  

протікає завдяки наявності в них як провідників з електронною провідністю, у 
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яких електричні заряди переносяться вільними електронами, так і провідників 

з електролітичною провідністю, у яких електричні заряди  переносяться 

іонами, що знаходяться в розчинах підземних вод. Висока електропровідність 

властива елементам, які мають незаповнені зовнішні електронні орбіти, 

наприклад металам Cu, Ag, Au та ін., і вона обумовлює електричні властивості 

розрізу в разі,  якщо в породі присутня значна кількість електронопровідних 

мінералів, таких як сульфіди або графіт. При переважанні електролітичної 

провідності струм тече завдяки руху іонів, якими насичені підземні води, і цей 

механізм є основним для товщ природних ґрунтів і культурних шарів. 

На рис. 2.11 подано питомий електричний опір () найбільш 

розповсюджених мінералів, гірських порід і ґрунтів (Telford et al., 1990; Loke, 

2001) 

 

Рисунок 2.11. Питомий електричний опір порід та мінералів (за Telford et 

al., 1990; Loke, 2001). 
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Магматичні та метаморфічні породи зазвичай характеризуються 

високими значеннями ρ. Їх опір суттєво залежить від ступеня тріщинуватості 

й насиченості водою тріщинно-порового простору. Тому опір порід цих типів 

може коливатися від 103 до 107 Омм. За високоомними аномаліями трасують 

кам’яні фундаменти споруд і фортечних мурів (Tsourlos and Tsokas, 2011; 

Cardarelli et al., 2017). 

Осадові породи, як правило, мають більшу пористість і містять більше 

вологи, а отже мають дещо менший питомий опір порівняно з магматичними 

та метаморфічними. Їхні значення ρ лежать у межах 10 - 104 Омм при 

середньому значенні близько 1000 Омм. Окрім пористості, опір осадових 

порід сильно залежить від мінералізації порової вологи. 

 Незцементовані відклади і ґрунти, які складають тіло культурного шару 

й материка,  зазвичай мають ще нижчий опір, що лежить у межах від 10 до 

1000 Омм. Опір залежить як від пористості ґрунту,  так і від вмісту частинок 

глинистої фракції, яка має знижений опір (1-25 Омм). Відтак глинисті ґрунти 

характеризуються нижчими значеннями питомого опру, ніж піщані. 

В загальному випадку опір ґрунтів на територіях  археологічних пам’яток, 

у межах яких виконуються електротомографічні дослідження, зазвичай 

визначається трьома факторами: 

1) пористістю ґрунтових утворень; 

2) ступенем водонасиченості ґрунтів; 

3) концентрацією солей у поровій воді. 

Просторовий розподіл питомого електричного опору, отримуваний за 

результатами ТЕО, можна інтерпретувати з точки зору літології та 

водонасиченості ґрунту, беручи до уваги, що ρ зростає із збільшенням розміру 

зерен, зцементованості ґрунтових агрегатів та зменшенням зволоженості. 
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2.3.2. Апаратура і технологія польових робіт 

 

Нині розроблено досить багато модифікацій багатоелектродної 

електророзвідувальної апаратури. Найбільш вживаними є «ERA-Multimax» 

(НВП Ера, Росія), SARIS (Scintrex, Канада), "АRES" (GF Instruments, Чехія), 

портативна цифрова одноканальна электророзвідувальна апаратура ЭРП-1 з 

комутувальним модулем для електротомографії СОМх64 (ТОВ «Северо-

Запад», Росія). Бажання підвищити виробничу здатність багатоелектродної 

апаратури призвело до появи багатоканальних багатоелектродних станцій 

(Syscal-Pro, Iris Instruments; SAS4000, ABEM, ОМЕГА-48, GeoTom). Такі 

комплекси дозволяють одночасно отримувати значення різниці потенціалів на 

декількох диполях. 

Втім, для розв’язання археологічних задач доцільно було розробити 

установку, яка відповідала б вимогам підвищеної детальності розчленування 

розрізу на відносно невеликих площах.  

У процесі розвитку археолого-геофізичного напрямку на кафедрі 

геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

кандидатом геологічних наук Р. Хоменко за участі С. Попова та автора цієї 

роботи була розроблена малоглибинна багатоелектродна одноканальна 

установка електротомографії, яка в подальшому використовувалася для 

досліджень різних археологічних пам’яток - від фортифікаційних споруд 

городищ ранньої залізної доби до місць масових поховань часів Другої 

Світової війни.  

До польової установки висувалися певні вимоги з огляду на її 

спеціалізацію: 

- висока детальність спостережень, потенційна можливість визначення 

просторових меж похованих об’єктів з точністю менше 1 м; 

- можливість вибору глибини досліджень та схеми вимірювань;  

- компактність та простота у використанні. 
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Відповідно до фундаментального принципу геофізичних досліджень, 

детальність вивчення геологічного розрізу знаходиться в оберненій залежності 

від глибинності методу (Parasnis, 1996). Тобто, із збільшенням глибини 

зондування збільшуються розміри структур, які можливо відшукати. Отже, з 

метою забезпечення виділення якомога більшої кількості об’єктів у 

насиченому культурному шарі, який, як правило, залягає неглибоко від 

сучасної денної поверхні, відстань між електродами має бути мінімальною. 

Потужність культурних нашарувань на більшості археологічних пам’яток в 

Україні не перевищує 3 м і досягає десяти метрів тільки в окремих 

давньоруських містах та античних містах Північного Причорномор’я. 

Найбільш глибинними археологічними об’єктами є рови й колодязі давніх 

городищ, підкурганні скіфські поховання і князівські поховання черняхівської 

культури, масові могили ХХ ст. Отже, максимальну глибинність установки 

доцільно було обмежити 10-15 м. 

Багатоелектродна установка, яка дозволяє досліджувати геоелектричний 

розріз складно-побудованих середовищ з високою детальністю (Хоменко та 

ін., 2013; Khomenko et al., 2013) обладнана двома косами по 32 електроди в 

кожній. Електроди можна розміщувати на відстані 0,15-1 м один від одного. 

Базовий принцип вимірювання полягає в реєстрації різниці потенціалів 

U між вимірювальними електродами при пропусканні постійного 

електричного струму I в живильній лінії з подальшим розрахунком позірного 

електричного опору п=KU/I, де К – коефіцієнт установки. Як просту 

вимірювальну схему, можна використовувати різні модифікації 

чотирьохелектродних установок. 

Для симетричних установок в конфігурації Веннера і Шлюмберже 

(AMNB), застосовуваних  у методі ТЕО, їх коефіцієнт К й ефективна глибина 

досліджень Heff  розраховуються за відомими формулами (Edwards, 1977): 

𝐾 = π
AC∙AD

CD
;     𝐻𝑒𝑓𝑓 =

АО

2,63
 ,  
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де A, B – живильні електроди; M, N  − приймальні електроди; АО=АВ/2 –

напіврознос живильної лінії. Відтак, ураховуючи параметри 

використовуваних у зазначеній вище електротомографічній установці кіс, 

неважко розрахувати, що її максимальна глибинність у конфігурації Веннера і 

Шлюмберже становить 11 м. 

Значення вхідних напруг і струмів визначаються, виходячи із 

електричних властивостей геологічного середовища та присутніх у ньому 

об’єктів антропогенного або природного генезису. При розрахунку параметрів 

електродів, діапазонів струмів та напруг, як вхідні дані, беруться значення 

питомого електричного опору для характерних ґрунтових розрізів території 

України (Шепель, Рева та ін., 2003). Виходячи із цього, діапазон вхідних 

напруг вибрано в межах ±50 В, струмів ±1 А. При використанні 16 бітного 

АЦП  максимальна роздільна здатність становить: по напрузі 0,3 мВ, по 

струму 0,3 мА. Врахування поляризації електродів здійснюється шляхом 

повторних вимірювань у приймальній лінії за наявності і відсутності струму 

(Хоменко та ін., 2013). 

Польові вимірювання установкою ТЕО потребують попередньої 

підготовки пакету файлів послідовності комутацій електродів. Безпосередньо 

на точці вимірювань оператор обирає оптимальну методику зондування з 

огляду на конкретні місцеві умови й параметри шуканих об’єктів.  

При постановці робіт методом ТЕО важливим завданням є вибір 

конфігурації чотирьохелектродної установки. 

З огляду на прийняту нами модель культурного шару як гетерогенного 

середовища як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках, розумним 

компромісом часто є застосування конфігурації Веннера-Шлюмберже, яка, 

згідно із представленими М. Локом діаграмами чутливості (Loke et al., 2010a; 

2010b; 2013, 2015), адекватно реагує на наявність вертикальних і 

горизонтальних меж. 

Конфігурація Веннера-Шлюмберже почала застосовуватись у зв’язку із 

зручністю розстановки електродів на рівних відстанях. Класична установка 
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Шлюмберже − одна з найбільш уживаних, для неї коефіцієнт n, що є 

співвідношенням відстані АМ (або NB) до MN, змінюється від 1 до 6. 

Установка Веннера є її частковим випадком, для якого n=1 (рис. 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12. Розташування живильних (A,B) та приймальних (M, N) 

електродів при роботі установкою Веннера-Шлюмберже (а) та структура 

вимірів позірного опору по розрізу (б). 

 

Під час польових вимірювань по обидва боки від центра установки 

розмотуються електричні коси, встановлюється апаратура і ПК. Час запису на 

одному пункті вимірювань при максимальній деталізації становить близько 30 

хвилин. В результаті отримуємо матрицю ρп , на основі якої сучасні комплекси 

обробки даних ТЕО виконують дискретизацію моделі підземного простору 

(рис. 2.13). 
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Рисунок 2.13. Приклад матриці вимірів ρп при опитуванні симетричною 

чотирьохелектродною установкою Веннера-Шлюмберже та її розділення на 

блоки (прямокутні призми). 

 

2.3.3. Вибір методу інверсії даних двовимірних зондувань постійним 

струмом на археологічних пам’ятках 

 

Розв’язання оберненої задачі геофізики означає пошук такої моделі 

розподілу фізичної властивості в середовищі, яка пояснювала б відгук, 

отриманий від середовища у вигляді вимірюваних експериментальних даних. 

Модель при цьому є ідеалізованим математичним представленням ґрунтового 

розрізу у вигляді просторового розподілу модельної фізичної властивості, 

отриманого за експериментальним відгуком. При цьому модельним відгуком 

будемо називати синтетичні дані, які розраховуються за просторовим 

розподілом модельних параметрів. 

Методи інверсії намагаються визначити модель, яка відповідала б 

отриманому відгуку за умови існування певних обмежень на просторовий 

розподіл модельних параметрів. 

У коміркових методах інверсії, реалізованих у сучасних програмних 

комплексах інтерпретації даних ТЕО, таких як RES2DINV та Zond2Res, 
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модельними параметрами є значення питомого опору у комірках моделі, які 

розраховуються згідно з виміряними величинами позірного опору. 

Математичний зв’язок між параметрами моделі та спостереженим 

відгуком установлюється за допомогою методу скінченних різниць (Dey and 

Morrison, 1979а, 1979b) та скінченних елементів (Silvester and Ferrari, 1990). 

В усіх методах оптимізації початкова модель змінюється шляхом 

послідовних ітерацій, під час яких зменшується різниця між модельним 

відгуком і спостереженими даними. 

Набір спостережених даних можна представити у вигляді вектора-

стовпця 

𝒚 = {

𝑦1

𝑦2

…
𝑦𝑚

},                                                          (2.5) 

де m – кількість вимірювань, 

Модельний відгук f може бути записаний у подібній векторній формі 

𝒇 = {

𝑓1
𝑓2
…
𝑓𝑚

},                                                           (2.6) 

як і модельні параметри також: 

𝒒 = {

𝑞1

𝑞2

…
𝑞𝑛

},                                                            (2.7) 

де n – кількість модельних параметрів, тобто комірок моделі. 

Різниця між спостереженими даними та модельним відгуком виражається 

у вигляді вектора розбіжності 𝒈  

𝒈 = 𝒚 − 𝒇                                                     (2.8) 

У разі застосування для оптимізації методу найменших квадратів 

мінімізується сума квадратичних похибок Е − квадратів відхилень модельних 

відгуків від спостережених величин позірного опору 

𝐸 = 𝒈𝑇𝒈 = ∑ 𝑔𝑖
2𝑛

і=1   ,                                          (2.9) 
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де 𝒈𝑇  – транспонований вектор розбіжності. 

Зміну модельних параметрів, яка призведе до зменшення цієї похибки 

визначають за допомогою рівняння Гаусса-Ньютона (Lines and Tritel, 1984): 

𝑱𝑻𝑱∆𝒒𝑖 = 𝑱𝑇𝒈,                                                        (2.10) 

де q – вектор приросту модельного параметра; J – матриця Якобі розміром 

mn, складена із частинних похідних модельних відгуків; Елементи матриці 

Якобі мають вигляд 

𝐽𝑖𝑗 =
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑞𝑗
                                                        (2.11) 

і представляють собою відношення зміни i-го модельного відгуку до зміни j-

го модельного параметра. Після розв’язання рівняння (2.10) і розрахунку 

вектора приросту модельного параметра q, отримуємо нову модель: 

𝒒𝑘+1 = 𝒒𝑘 + ∆𝒒𝑘                                                         (2.12) 

На практиці просте рівняння найменших квадратів (2.10) рідко 

використовується для інверсії геофізичних даних. У деяких випадках добуток 

матриць 𝑱𝑇𝑱 може бути єдиним, а отже рівняння найменших квадратів не буде 

мати розв’язку для ∆𝒒. Інша розповсюджена проблема полягає в тому, що 

добуток матриць 𝑱𝑇𝑱 майже єдиний. Це трапляється, якщо початкова модель 

обрана невдало і суттєво відрізняється від оптимальної. У цьому разі вектор 

зміни модельного параметра, обчислений за рівнянням (2.10), може мати 

досить великі за значеннями компоненти. Відтак нова модель, обчислена за 

рівнянням (2.12), теж буде мати нереальні значення. 

Зарадити цій проблемі можна, застосувавши модифікацію Маркварта-

Левенберга (Lines and Treitel, 1984) до гаус-ньютонівського рівняння, а саме: 

(𝑱𝑇𝑱 + 𝜆𝑰)Δqk = 𝑱𝑇𝒈,                                          (2.13) 

де I - одинична матриця. Коефіцієнт λ відомий як демпінг-фактор, що 

ефективно обмежує діапазон значень, які можуть приймати компоненти 

вектора приросту модельного параметра Δ𝒒. Цей метод має назву гребеневої 

регресії (Inman, 1975). У той час як гаус-ньютонівський метод забезпечує 

мінімізацію лише сумарного квадратичного відхилення Е вектора розбіжності 
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𝒈 (ф. 2.9), модифікація Маркварта-Левенберга спрямована на мінімізацію 

комбінації величини Е вектора розбіжності і вектора приросту модельного 

параметра Δ𝒒. Даний метод успішно використовується в разі інверсії 

одновимірних даних вертикальних електричних зондувань, коли модель 

складається з малої кількості шарів. Однак, якщо число модельних параметрів 

зростає, як у випадку 2D і 3D інверсії, коли модель складається з великої 

кількості малих комірок, результат інверсії може дати нестійкий розподіл 

опорів з наявністю окремих аномальних зон помилково великих або малих 

значень опорів (Constable et al., 1987).  

Для подолання зазначеної проблеми гаус-ньютонівське рівняння 

найменших квадратів модифікується так, щоб мінімізувати різкі просторові 

зміни модельного параметра, тобто щоб модельні опори змінювалися 

поступово. Цей гладкообмежений метод найменших квадратів (Ellis and 

Oldenburg, 1994) набуває наступного математичного вираження: 

(𝑱𝑇𝑱 + 𝜆𝑭)Δ𝒒𝑘 = 𝑱𝑇𝒈 − 𝜆𝑭𝒒𝑘,                                          (2.14) 

де 𝑭 = 𝛼𝑥𝑪𝑥
𝑇𝑪𝑥 + 𝛼𝑦𝑪𝑦

𝑇𝑪𝑦 + 𝛼𝑧𝑪𝑧
𝑇𝑪𝑧. Тут 𝑪𝑥, 𝑪𝑦, 𝑪𝑧 − згладжувальні матриці 

по відповідних напрямках x, y та z; 𝛼𝑥, 𝛼𝑦, 𝛼𝑧 – вагові коефіцієнти при 

згладжувальних фільтрах відповідних напрямків. 

Одна із звичайних форм згладжувальної матриці різниць першого 

порядку (De Groot-Hedlin and Constable, 1990) має наступний вигляд: 

С = 

[
 
 
 
 
 
 
 
−1 1 0 0 . . . . . . 0
0 −1 1 0 . . . . . . 0
0 0 −1 1 0 . . . . 0

. .
. .

. .
. .

0 ]
 
 
 
 
 
 
 

                             (2.15) 

 

Рівняння 2.14 передбачає мінімізацію квадрата просторових змін  

(розкиду) значень різниць модельних опорів. У цьому полягає суть методу l2-

norm гладкообмеженої оптимізації. Відтак у результаті інверсії створюється 
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модель, у якій опори комірок змінюються поступово. Цей підхід є 

виправданим у разі, якщо реальні значення опорів у середовищі змінюються 

також плавно й поступово. 

 При роботі в умовах антропогенно-змінених середовищ часто 

трапляються випадки, коли підземний простір поділений на зони, у межах 

яких опори майже постійні, але між собою різко відрізняються. Для таких 

випадків формулювання інверсії (2.14) може бути модифіковано так, що 

мінімізації будуть підлягати абсолютні зміни модельних опорів (Claerbout and 

Muir, 1973). Ця модифікація відома як l1-norm гладкообмежена або блокова 

інверсія. Даний тип інверсії реалізується кількома способами. Одним із них є 

запровадження l1-norm оптимізації за допомогою ітеративно-зваженого 

методу найменших квадратів (Wolke and Schwetlick, 1988). Тоді рівняння 

оптимізації (2.14) трансформується до вигляду 

(𝑱𝑇𝑱 + 𝜆𝑭𝑅)Δ𝒒𝑘 = 𝑱𝑇𝑹𝑑𝒈 − 𝜆𝑭𝑅𝒒𝑘,                             (2.16) 

де 𝑭𝑅 = 𝛼𝑥𝑪𝑥
𝑇𝑹𝑚𝑪𝑥 + 𝛼𝑦𝑪𝑦

𝑇𝑹𝑚𝑪𝑦 + 𝛼𝑧𝑪𝑧
𝑇𝑹𝑚𝑪𝑧;  𝑹𝑑 та 𝑹𝑚 – вагові матриці, 

складені так, що під час інверсії різним елементам неузгодженості даних та 

векторам розкиду модельних значень надаються однакові вагові коефіцієнти. 

Рівняння (2.16) доволі загальне і може бути, за необхідності, доповнене 

апріорною інформацією про будову підземного простору. Наприклад, якщо 

відомо, що опір змінюється в деякій обмеженій зоні розрізу, тоді можна 

змінити демпінг-фактор λ (Ellis and Oldenburg, 1994) так, що в цій зоні будуть 

дозволені більші варіації опорів. 

Як і в інших геофізичних методах, проблема неєдиності розв’язку 

оберненої задачі постає також при інверсії даних і в методі електричного 

зондування. Для будь-якого виміряного набору даних існує широке розмаїття 

моделей, які можуть його пояснити. Для того, щоб звузити кількість можливих 

розв’язків, доводиться вводити до процедури інверсії певну апріорну 

інформацію про розріз. У цьому відношенні в практиці експериментальних 

досліджень методом ТЕО на археологічних пам'ятках практично завжди  є 
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можливість для певних обґрунтованих припущень щодо структури 

культурного шару і материкової породи.  

Алгоритм гладкообмеженої інверсії (2.14), який використовується за 

замовчуванням у програмному комплексі RES2DINV, спрямований на  

згладжування приростів величин модельних опорів, зовсім не гарантуючи при 

цьому плавності зміни самих розрахованих питомих опорів в отримуваній 

моделі. Для того, щоб це відбулося треба застосувати відповідну опцію 

(include smoothing of model resistivity), при цьому мати на увазі, що цей метод 

не візуалізує адекватно археологічні або ґрунтові тіла з різкими границями.  

Часто для інверсії експериментальних даних ТЕО в археології обирають 

алгоритм Occam-Marquardt (Loke, 2009), який здійснює комбіновану гладко-

контрастну схему інверсії, яка базується на використанні гаус-ньютонівського 

метода найменших квадратів: Occam – інверсія з використанням 

згладжувального оператора і додатковою мінімізацією контрастності, яка 

дозволяє отримувати гладкий розподіл параметра (питомого опору ρ); 

Marquardt – алгоритм інверсії, який забезпечує отримання контрастної моделі 

розподілу параметра середовища. Використання гладко-контрастної схеми 

інверсії даних ТЕО дозволяє блоки простору з близькими значеннями ρ 

об’єднувати в один і тим самим реалізовувати також пошарову інтерпретацію 

результатів зондування з відповідною виразною візуалізацією розрізу. 

Показником якості виконаного дослідження методом ТЕО, на який у 

рівній мірі впливають особливості як польового вимірювання, так і інверсії 

даних, служить величина кореневого середньоквадратичного відхилення RMS 

(root-mean-square) виміряних значень позірного опору ρп від розрахованого 

відгуку геоелектричної моделі, отриманої в результаті інверсії. Зазвичай 

хорошою апроксимацією реального розрізу вважається геоелектрична модель 

з RMS менше 5%, однак у випадках складної будови розрізів або при 

несприятливих умовах вимірювання можуть бути прийняті також моделі з 

більшими RMS. 
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Б. Жоу та Т. Далін (Zhou and Dahlin, 2003) виділяють два основні 

чинники, які негативно впливають на якість даних зондувань на постійному 

струмі. Це похибка, пов’язана з неточністю розташування електродів, а також 

похибка, яка корелює з величиною спостережених різниць потенціалів. Вплив 

похибки розташування електродів на отримувану за результатами інверсії 

модель опорів може проявитися в появі хибних артефактів на 

геоелектричному розрізі. 

Слід мати на увазі, що при зменшенні вістані між електродами не тільки 

зростає детальність вимірювань, а й зростає внесок похибок, пов’язаних як з 

розташуванням електродів на нерівній поверхні, так і недосконалістю 

заземлень у середовищах з контрастними опорами, якими є, наприклад, 

кам’янисті ґрунти. Аби не допустити поширення похибок на всю модель 

середовища, рекомендується застосовувати блокову інверсію при високій 

дискретизації моделі, тобто неохідно дозволити алгоритму дискретизації 

розбити простір на кількість комірок, яка перевищує кількість виміряних 

даних ρп. 

 

2.4. Георадарний метод  в археології 

 

2.4.1. Фізико-археологічні передумови для постановки досліджень 

георадарним методом 

 

Георадарний метод (GPR – ground penetrating radar) в останні десятиліття 

отримав широке застосування при археологічних дослідженнях (Goodman, 

Piro, 2013; Conyers, 2017). Метод ґрунтується на випромінюванні 

надширокосмугових (наносекундних) імпульсів електромагнітних хвиль з 

частотами 50−1000 МГц і подальшій реєстрації відбитих сигналів. Відбиття 

виникають на межах поділу середовищ з різною електропровідністю, 

діелектричною і магнітною проникністю, наприклад, на контакті сухих і 

зволожених ґрунтів. Метод дозволяє виявляти локальні неоднорідності та 
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визначати їхні геометричні розміри (Annan, 2003; Владов и Старовойтов, 

2004; Финкельштейн и др., 1986; Conyers, 2017; Goodman and Piro, 2013) 

Успіх застосування георадарного методу, або георадіолокації, 

визначається питомим загасанням та швидкістю поширення електромагнітних 

хвиль, які, у свою чергу, обумовлені електричними властивостями середовищ, 

у яких поширюються електромагнітні хвилі. Питоме загасання визначає 

глибинність зондування обраним приладом (георадаром), швидкість 

електромагнітної хвилі необхідно знати для перерахунку часової затримки 

відбитого імпульсу в глибину до відбивної межі. 

Однією з електричних властивостей будь-якої речовини є її діелектрична 

проникність. В системі СІ розрізняють абсолютну (а) і відносну () 

діелектричні проникності середовища. Остання представляє собою 

відношення абсолютної діелектричної проникності середовища а до 

абсолютної діелектричної проникності вакууму  ε0=10-9/368,8510-12 ф/м: 

=а / ε0                                                  (2.17) 

У зв’язку із тим, що всі природні речовини, крім чистого металу, можуть 

бути віднесені до класу діелектриків зі скінченною провідністю (діелектрики 

із втратами), відносна діелектрична проникність середовища є величиною 

комплексною: 

ε =  ε′ −  іε″,                                    (2.18) 

де і=√−1 – уявна одиниця;   ε′=Re  − дійсна частина діелектричної 

проникності, пов’язана з поляризацією діелектрика під дією прикладеного 

електричного поля; ε″=Im  − уявна частина діелектричної проникності, 

пов’язана зі скінченною провідністю діелектрика  (в Ом-1м-1): 

ε″ =  /ω,                                                          (2.19) 

де ω=2f – кутова частота прикладеного електромагнітного поля (f – частота в 

Гц). 
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Діелектричні втрати характеризуються тангенсом кута діелектричних 

втрат – відношенням уявної до дійсної частини відносної діелектричної 

проникності: 

tg δ =  ε″ / ε′ =  σ / ωε′ε0                                             (2.20) 

Діелектрична проникність залежить від частоти прикладеного 

електромагнітного поля (явище частотної дисперсії). Частотна дисперсія є 

складною, що пов’язано з полікомпонентністю ґрунтового  середовища, у 

якому наявні різні способи поляризації окремих його складових. У зв’язку із 

цим, на практиці доцільно користуватись експериментальними визначеннями 

діелектричної проникності. 

Швидкість поширення електромагнітної хвилі в діелектрику залежить від 

його відносних діелектричної (Re  = ε′)  і магнітної () проникності: 

𝑉 = 𝑐/√ε′ ,                                                        (2.21) 

де с=3108 м/с – швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі 

(швидкість світла). 

Для ґрунтів значення відносної магнітної проникності близьке до 1 (1) 

і не залежить від частоти поля. Відтак швидкість поширення електромагнітної 

хвилі в ґрунтовому середовищі буде становити: 

𝑉 =
𝑐

√Re ε
 =

𝑐

√ε′
.                                        (2.22) 

При цьому коефіцієнт загасання хвилі   виражається співвідношенням 

α =  
1

2√ε′
(
ω

𝑐
) Im  =

1

2√ε′
(
ω

𝑐
)ε″ =

1

2√ε′



𝑐ε0
 ,                     (2.23) 

а довжина хвилі  у середовищі буде дорівнювати 

λ = 2
𝑐

ω√ε′
=

𝑐

𝑓√ε′
.                                           (2.24) 

Для ґрунтових  утворень, які на високих частотах є середовищем з малими 

діелектричними втратами (tg δ < 0,3), питоме загасання електромагнітної хвилі 

Ã, яке представляє собою загасання хвилі при проходженні нею одиниці 

довжини шляху і виражається  у децибелах на метр (дБ/м), згідно з класичними 
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положеннями електродинаміки може бути розраховано за формулою (Владов 

и Старовойтов, 2004): 

Ã = 1637/(ρω√ε′),                                    (2.25) 

де ρω – питомий опір в Ом⋅м на центральній частоті спектра зондувального  

імпульсу. 

Поведінка речовини у прикладеному електромагнітному полі залежить 

від спектра частот зондувального сигналу георадара (відмічене вище явище 

частотної дисперсії). При цьому до певного критичного значення ωкр. 

середовище встигає реагувати на прикладене поле і значення ε відносно 

високі. При перевищенні ωкр. діелектрична проникність різко падає. 

Для ґрунтів, як агрегатів, що складаються з трьох фаз (мінеральних зерен, 

води й повітря), кожна з яких має індивідуальний час поляризації τ, можна 

встановити лише деякі ефективні значення τ й ε. 

Загальна дисперсійна залежність для діелектриків, запропонована 

П. Дебаєм, має наступний вигляд: 

ε(ω) = ε∞+ (ε0 − ε∞)/(1+іωτ),                          (2.26) 

де ε0 – значення діелектричної проникності на частотах, менших ωкр., а ε∞ − на 

частотах, більших ωкр.. 

З огляду на наведений загальний вираз частотної залежності 

діелектричної проникності, її дійсна й уявна частини запишуться у вигляді 

ε′(ω) =  ε∞ + (ε0  −  ε∞)/(1 + ω2τ2),                            (2.27) 

ε′′(ω) =   ωτ(ε0  −  ε∞)/(1 + ω2τ2).                              (2.28) 

Отже, ε'(ω) монотонно спадає зі зростанням частоти, а ε′′(ω) має максимум при 

ω=1/τ. 

Дані лабораторних і натурних експериментів свідчать, що в діапазоні 

метрових хвиль дійсна частина комплексної діелектричної проникності ε′ та, 

відповідно, швидкість поширення електромагнітних хвиль V несуттєво 

залежать від частоти і типу ґрунтів, але досить суттєво залежать від їх 

вологості. 
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Питомий електричний опір ґрунту також залежить від частоти 

електромагнітної хвилі, мінерального складу й вологості (табл. 2.5). Загалом 

питомий опір зменшується із збільшенням частоти, вологості, мінералізації 

водної фази і глинистості. У метровому діапазоні хвиль питомий опір у 5-10 

разів менший виміряного на постійному струмі. 

 

Таблиця 2.5. Питомий електричний опір порід постійному струму й 

відносна діелектрична проникність у метровому діапазоні хвиль (Владов і 

Старовойтов, 2004). 

Гірська 

порода 

Питомий опір (Омм) при різній природній 

вологості 

Відносна 

діелектрична 

проникність, 

ε 
0,1-0,4 г/л 0,5-0,8 г/л 1,0-3,0 г/л 

Піски 

різнозернисті 
500-8000 150-2000 30-700 4-9 

Супіски 100-5000 40-160 10-50 6-16 

Суглинки 60-2000 20-50 5-15 9-25 

Глини 3-60 1-30 0,2-15 16-30 

Вапняк 

міцний 
 100-105  4-7 

 

Відтак, з огляду на вище викладене, можна дійти наступних висновків: 

- основною ознакою для розчленування розрізу природно-антропогенних 

ґрунтів археологічних пам’яток є їхній імовірний контраст за діелектричною 

проникністю; 

- для повноцінного археологічного тлумачення розрізу необхідно встановити 

зв’язки між діелектричною проникністю та характеристиками ґрунтів і 

археологічних об’єктів – зволоженістю, типом матеріалу, ступенем руйнації 

тощо. Це може бути здійснено за допомогою точкового розкриття деяких 

аномалій шурфуванням або розкопками. 

Оскільки за плюсової температури максимальний контраст діелектричної 

проникності спостерігається між повітрям (=1) і водою (=81), їх 

співвідношення в товщі й буде в основному визначати діелектричну 
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проникність розрізу. Сухі піщані прошарки, монолітні, слабкотріщинуваті 

кам’яні фундаментні блоки, стіни з природного каменю на міцному розчині 

матимуть низькі значення діелектричної проникності, а вологонасичені 

проникні пористі утворення, такі як глиняна обмазка, рештки пічок і горнів, 

товща культурного шару, насичена органікою, матимуть високі значення 

діелектричної проникності й низькі значення швидкості поширення 

електромагнітних хвиль. 

 

2.4.2.  Апаратура й технологія георадарного знімання та обробки даних 

 

У сучасних георадарах, як правило, приймач і передавач знаходяться в 

одному антенному блоці, виняток становлять низькочастотні (f < 100 MГц ) 

прилади. В наших дослідженнях використовувалися георадари серії VIY 

виробництва Transient technologies (Україна). У процесі багаторічних 

експериментальних георадарних досліджень на територіях різних 

археологічних пам’яток і об’єктів були задіяні прилади кількох поколінь (VIY-

2, VIY-3, VIY-5) із центральними частотами 125, 300, 500, 700 МГц. 

Георадари VIY обладнані бістатичними антенами типу Bow Tie. Антена 

мають форму, що нагадує краватку-метелик, збуджується імпульсною 

напругою. Власна частота антени прямопропорційна лінійним розмірам 

диполя. 

Передавальний модуль георадара із центральною частотою 125 МГц 

генерує  на антенному терміналі моноциклічні імпульси тривалістю 8 нс з 

піковою потужністю до 1600 Вт при частоті повторення імпульсів 80 кГц. У 

георадара з частотою 700 МГц тривалість збуджувального імпульсу складає 

1,4 нс. 

Динамічний діапазон приймача перевищує 110 дБ з коефіцієнтом вхідного 

шуму менше 1 дБ в діапазоні частот від 10 МГц до 1 ГГц (Prokhorenko et al., 

2004). 
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Під час роботи з приладом дані отримуються у вигляді серії георадарних 

профілів (B-сканів) або радарограм. Радарограма представляє собою  набір 

трас (A-сканів) для фіксованих пікетів профілю, кожна з яких є результатом 

сканування амплітуд сигналу приймача на різних часових затримках. При 

цьому, наприклад, георадар VIY3-300 виконує 500 замірів на трасі. Часовий 

діапазон сканування траси обирається користувачем і може становити до 

240 нс. Мінімальний профільний інтервал між трасами (відстань між точками 

профілю)  становить 32 мм.  

Польові вимірювання, зазвичай, виконуються по серії паралельних 

профілів. Для прикладу, на рис. 2.14 наведена схема георадарного скануваня в 

Іллінській церкві в Суботові (Бондарь и др., 2020; Бондар 2020).  

 

Рисунок 2.14.  Схема георадарних вимірювань в Іллінській церкві. 

  

Обробка георадарних даних являє собою процедуру послідовного 

накладання фільтрів на початкову радарограму з метою забезпечення 

найкращої візуалізації корисних сигналів і, одночасно, максимального 

подавлення завад. Виробником рекомендований стандартний набір фільтрів, 
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які зазвичай містять програмні комплекси обробки георадарних даних, 

зокрема програма Synchro 3 (Ivashchuk et al., 2020).  

Обробка даних передбачає здійснення серії послідовних кроків: 1) 

закріплення нульового рівня ― для правильного визначення глибини 

необхідно сумістити початок шкали глибин з певною точкою прямого 

імпульсу (наприклад, точкою максимальної амплітуди); 2) вейвлет-фільтрація 

для ефективного подавлення низькочастотних електромагнітних коливань і 

високочастотних завад; 3) видалення фонового сигналу в заданому вікні, у 

результаті чого від кожної траси радарограми віднімається середня траса в 

обраному вікні; 4) підсилення сигналу ― для покращення розпізнавання 

глибоких аномалій; 5) фільтр низьких/високих частот, або полосовий – 

допомагає придушенню завад в обраному діапазоні частот; 6) перетворення 

Гільберта ― дозволяє виділити на радарограмі області, які відрізняються від 

сусідніх вищою або нижчою енергією сигналу (аномальні зони).  

Часто граф обробки завершується процедурою міграції методом 

дифракційного додавання, яка дозволяє встановити близькі до істинних 

розміри і форму шуканого об’єкта. 

На рис. 2.15 представлений приклад послідовності обробки георадарних 

даних. 

Важливим етапом обробки радарограм є перетворення часового розрізу у 

глибинний. Це можна зробити, визначивши середню швидкість до 

контрастного об’єкта, розташованого на відомій глибині, або застосувати 

метод гіперболи. Суть останнього полягає у використанні дифрагованих (чи 

відбитих)  від локального об’єкта хвиль, коли до спостереженої на радарограмі 

гіперболічної осі синфазності (гіперболічного годографа) підбирається 

теоретична гіпербола з визначенням як швидкості поширення хвилі у 

вміщувальному середовищі,  так і глибини залягання об’єкта й місця його 

проекції на профілі. 

Після обробки радарограм, отриманих у результаті площинних 

вимірювань, вони можуть бути скомпоновані для тривимірного зображення й 
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отримання так званих С-сканів – планів хвильового поля, побудованих в 

межах ділянки робіт для певних фіксованих часових/глибинних значень. 

Тривимірна візуалізація можлива за допомогою сучасних програмних 

комплексів обробки георадарних сигналів, зокрема Planner (Ivashchuk et al., 

2020), Reflex3DScan та інших. Вона дозволяє відносно точно визначити 

просторове положення аномальних зон. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2.15. Послідовність обробки радарограм: а) – вихідна 

радарограма, отримана за допомогою георадара 500 МГц, початок шкали 

глибин (нульовий рівень) суміщений з точкою максимальної амплітуди 

прямого імпульсу; б) - низькочастотні електромагнітні коливання і 

високочастотний шум подавлені за допомогою вейвлет-фільтрації з 

подальшим відніманням усередненої траси від кожної траси профілю; в) – 

виконане підсилення сигналу; г) – застосовано перетворення Гільберта, яке 

дозволило виділити області з вищою енергією сигналу. 
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2.4.3. Принципи археологічної інтерпретації результатів георадарних 

досліджень 

 

Поширення електромагнітних хвиль метрового діапазону, характерного 

для георадарних досліджень, розглядається в рамках законів геометричної 

оптики відповідно для плоских хвиль – у разі реєстрації відбиттів на великих 

відстанях від джерела, і для сферичних хвиль − у разі реєстрації відбиттів на 

малих відстанях від джерела. 

Передбачається, що в межах допустимих похибок при визначенні 

швидкостей поширення й амплітуд хвиль діють принципи Ферма, Гюйгенса, 

Френеля й закон Снелліуса. Враховується, що в ізотропному середовищі 

промінь - перпендикулярний фронту хвилі, і можливі геометричні побудови 

шляхів поширення хвиль у середовищі з подальшим обчисленням параметрів 

середовища за виміряними кінематичними й динамічними характеристиками 

радарограм. Допускається також, що для електромагнітної  хвилі властивими 

є такі явища як  загасання в напрямку поширення, відбиття від контактів двох 

середовищ, заломлення на них і дифракція на локальних неоднорідностях. 

Явище дифракції спостерігається, коли опромінюється відбивний об’єкт, 

розміри якого менші довжини хвилі. Тоді весь об’єкт стає ніби джерелом 

вторинної електромагнітної хвилі в середовищі. У цьому разі з’являється 

можливість визначити глибину і швидкість поширення електромагнітних 

хвиль над об’єктом. 

Невеликі за розмірами поховані об'єкти, що відбивають електромагнітну 

хвилю, називаються точковими цілями, тоді як більші за розмірами тіла, такі 

як стратиграфічні рівні та ґрунтові шари, або великі пласкі археологічні 

об'єкти, такі як підлоги, називаються площинними цілями або поверхнями 

відбиття. Точковими цілями можуть бути стіни, порожнечі, артефакти або інші 

об'єкти, які мають маленьку площу поверхні, яка може відбивати 

електромагнітний сигнал.  
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Занадто малі об’єкти будуть абсолютно непомітні в показах 

низькочастотних георадарів. З іншого боку, якщо в землю подаються імпульси 

із занадто високою  центральною частотою спектра, запис може містити 

відбиття від багатьох дрібних неоднорідностей, які можна розцінювати як 

завади, якщо вони не є предметом пошуку. У будь-якому разі шуканий об’єкт, 

аби бути добре видимим, повинен бути більшим, ніж неоднорідності, які 

створюють фон із завад. Загалом дрібні неоднорідності взагалі не фіксуються 

поки не досягають розміру приблизно 40% від довжини зондувальної хвилі 

(Conyers, 2013). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2.16. Приклади радарограм, отриманих в Митрополичому саду 

Києво-Печерської Лаври: а) – аномалія від старого розкопу, законсервованого 

піском та ПВХ-панелями; б) – кілька гіпербол від окремих кам'яних брил і 

фрагментів будівельного сміття; в) – фортечний мур (стіна) XII ст., виражений 

як зона підвищеної амплітуди георадарного сигналу, яка складається з 

нашарувань горизонтальних поверхонь відбиття; г) – масивний металевий 

предмет, розташований близько під поверхнею, який зумовив «дзвін» на 

відстані 4.8 м від початку профілю. 
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Годографи відбитих від точкових джерел хвиль часто мають форму 

гіпербол (рис. 2.16, б). Ця форма відбиття створюється завдяки тому, що фронт 

поширюваних вниз від поверхні ЕМ-хвиль має сферичну форму. Отже, у 

цьому разі хвилі будуть відбиватися також від похованих точкових джерел, які 

не розташовані безпосередньо під передавальною антеною, але все ще 

знаходяться в межах фронту поширюваних хвиль. Як уже відмічалося вище, 

такі гіперболічні годографи можна використовувати для обчислення 

швидкості електромагнітної хвилі в середовищі (Conyers, 2013; Владов и 

Старовойтов, 2004; Annan, 2003 та інші).  

Відбиття від непласких меж поділу можуть бути різноманітними в 

залежності від того, фокусується чи розсіюється енергія георадарного 

імпульсу на такій межі. Так, опуклі вгору поверхні розсіюють енергію і на 

радарограмі будуть зафіксовані у вигляді областей з послабленими 

відбиттями, на відміну від відбивних меж поділу увігнутих форм, які добре 

фокусують енергію і на радарограмах фіксуються у вигляді областей з більш 

контрастними сигналами.  

Під час інтерпретації георадарних даних слід приділяти увагу як областям 

високої, так і низької амплітуди сигналу. Ущільнені поверхні (долівки давніх 

споруд, підкурганні поверхні, вимостки, елементи консервації старих 

розкопів) часто затримують вологу і дають  добре виражені площинні відбиття 

(рис. 2.16, а, в).  

Існує ціла низка археологічних об’єктів, які не утворюють поверхонь 

відбиття, а отже залишаться невидимими на радарограмах, або, за сприятливих 

геологічних умов, проявляться як зони зниженої амплітуди сигналу. Це, 

наприклад, земляні й сирцеві стіни, завали пористої глиняної обмазки тощо 

(Johnston et al., 2018; Conyers, 2017).  

Наявність у розрізі великих металевих предметів (або сукупності малих, 

що не фіксуються у вигляді окремих гіпербол, у зв’язку з обмеженою  

роздільною здатністю приладу) часто зумовлюють на радарограмах так званий 
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«дзвін» – зону реверберації електромагнітних хвиль, яка простягається далеко 

вглиб і відтак заважає зафіксувати більш глибокі цільові об’єкти (рис. 2.16, г).  

 

2.5. Інші методи та їх використання в археології 

 

2.5.1. Візуальне та металодетекторне обстеження 

 

Адекватна інтерпретація геофізичної інформації часто неможлива без 

залучення супутніх просторових даних. Особливого значення набувають 

інформаційні джерела, максимально просторово наближені до похованих 

археологічних об’єктів. 

Більшість археологічних пам'яток розташовані в найбільш придатних для 

землеробства географічно-ландшафтних зонах. Зростання аграрної діяльності 

на території України за останні сто років зумовило розширення посівних площ 

і, як наслідок, інтенсивне розорювання численних пам'яток археології. Речі, 

які випали з культурного шару в процесі оранки й знаходяться на поверхні 

ґрунту, в археології прийнято називати підйомним матеріалом (Авдусин, 1980). 

Саме завдяки наявності підйомного матеріалу археологічні пам'ятки 

визначаються при розвідках, встановлюється час їхнього функціонування, 

площа та географічні межі. Скупчення підйомного матеріалу маркують 

місцезнаходження комплексів або об'єктів на пам'ятці, а також попередньо 

визначають їхній характер – житловий, господарчий, виробничий тощо. 

Часто території пам’яток сильно засмічені сучасним металевим брухтом 

(деталі сільськогосподарської техніки та ін.), тому з метою підвищення якості 

магнітометричних досліджень на відповідних ділянках доцільним є 

проведення попередніх робіт із застосуванням металодетектора. Основним 

завданням металопошуку є фіксація та наступне видалення металевих 

магнітних предметів (найчастіше залізних), що можуть створювати локальні 

магнітні аномалії. Основним об'єктом металопошуку є верхня частина 

ґрунтового розрізу (в середньому 0,01–0,4 м), що являє собою сучасний 
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гумусовий горизонт або орний шар, який частково або повністю порушує 

потенційно археологічні культурні нашарування. У випадку, якщо при 

роботах з чищення геофізичної ділянки знайдено металевий артефакт, який 

представляє інтерес для дослідження, місце його знахідки фіксується за 

допомогою GPS-навігатора. 

Застосування сучасних геоінформаційних систем в археологічних 

дослідженнях дає можливість здійснювати точну візуалізацію скупчень 

підйомного матеріалу з поверхні пам’ятки та металевих артефактів із орного 

шару. Наявність індивідуальних супутникових координат для кожного з них 

дозволяє картографувати їхній розподіл по території пам’ятки, а згодом 

прив’язати до системи розкопувальних квадратів, не порушуючи їхнього 

археологічного контексту. Отже, застосовуючи візуальне та металодетекторне 

обстеження, можна: значним чином підвищити інформативність 

розвідувальної стадії вивчення археологічної пам’ятки; прогнозувати тип 

пам’ятки або окремих її складових (комплексів); проаналізувавши насиченість 

та просторовий розподіл різних категорій знахідок, визначити межі та 

послідовність розкопок, пріоритетність геофізичних робіт тощо. Згодом із 

залученням даних геофізики формується докладне уявлення про площу 

археологічної пам’ятки, густоту його заселеності, планування (Діденко та ін., 

2010). Таким чином, науково-пізнавальні можливості, що відкриваються при 

вивченні знахідок з поверхні та орного шару дозволяють відповісти на низку 

питань ще до початку стаціонарних розкопок археологічної пам’ятки. 

 

2.5.2. Топографічне знімання та геоприв’язування 

 

Представлення просторових геофізичних даних і подальше їх 

використання вимагає точної прив'язки на місцевості яка в сучасних умовах 

здійснюється електронними тахеометрами та/або GPS-приймачами. В наших 

дослідженнях в  якості картографічної основи планово-висотного 

відображення рельєфу ділянок робіт виступили дані наземного 
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тахеометричного знімання, виконаного тахеометром Total Station / Trimble M3 

5‘. Геодезична прив’язка здійснена GPS-приймачами GNSS System Trimble 

Geo XR, GNSS System Trimble Geo XH. Знімання виконана в режимі RТК, що  

дозволило досягти сантиметрового рівня точності прив’язки об’єктів.  

 

2.5.3. Аналіз даних дистанційних зондувань Землі, аерофотознімання та 

фотограмметрія 

 

У межах цього підрозділу ми розглянемо основні переваги отримання 

інформації про об'єкти шляхом аналізу даних, зібраних датчиками (камерами, 

сканерами, радіолокаційними системами тощо), які не перебувають у 

фізичному контакті з об'єктами, що досліджуються, здебільшого за допомогою 

космічних та бортових приладів. З цієї точки зору дистанційне зондування 

відрізняється від зондування на землі, при якому прилади фізично торкаються 

її поверхні.  

За допомогою дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) можна прямо 

виявляти археологічні об’єкти, якщо вони, або їх рештки, виступають над 

поверхнею ґрунту або утворюють негативні форми рельєфу. Якщо ж вони не 

виражені в рельєфі, то можуть проявлятися в формі зміни кольорів і висоти 

рослинності (Wilson, 2000), що є важливим індикатором при пошуках раніше 

не задокументованих пам’яток. Комбінація таких методів ДЗЗ, як  

аерофотознімання, LIDAR (Light Identification Detection and Ranging), 

термографія є потужним комплексом для пошуку слідів життєдіяльності 

людини в минулому.   

В Україні застосування методів ДЗЗ із метою археологічного пошуку 

почалося із знаменитих робіт К. Шишкіна по виявленню трипільських 

поселень за даним дешифрування аерофотознімків (Шишкін, 1973). Там, де 

раніше археологи виділяли кілька окремих поселень трипільців, насправді 

стояло одне. При цьому визначені ним площі відомих поселень Уманщини 

становили: Майданецьке - 270га, Небелівка - 250 га, Доброводи - 250 га, 
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Таллянки – 400 га. Окремі трипільські площадки являли собою малопридатний 

ґрунт для розвитку рослинності з глибокою кореневою системою. Вона завжди 

залишалась пригніченою на таких ділянках і була добре помітна як плями 

світлішого фототону на знімках. 

На сьогодні, не зважаючи на тотальну розораність території нашої 

держави, картування методом моделювання поверхні на основі даних 

аерофотознімання є точним і ефективним способом документування пам'яток 

археології, розташованих на відкритій (не покритій рослинністю) місцевості 

(Дараган, Свойский 2018). 

Вихідні дані для аналізу отримуються шляхом аерофотознімання з 

безпілотного літального апарату. Ми зазвичай використовували DJI Phantom 4 

PRO, оснащений штатною цифровою фотокамерою DJI FC6310, з 1 "CMOS 

матрицею (4864. 3648 пікселів, 20 Мп), фокусна відстань об'єктива 8,8 мм. 

Фотографування виконувалося з різних висот в межах 50-150 м над рельєфом. 

Первинна обробка даних полягала у формуванні ортофотоплану з 

розрізненням на поверхні землі 5 см і хмари точок. Знімання проводилося з 

використанням контрольних точок, координованих методами супутникової 

геодезії (GPS + GLONASS) двочастотним GNSS-приймачем у режимі RTK, що 

забезпечило достатню для виконання завдання планову і висотну точність 

моделювання. 

На основі хмари точок формувалася тріангуляційна модель поверхні. 

Тріангуляційна модель була перетворена в регулярні цифрові моделі поверхні 

(«карти висот») з розрізненням 50, 25 і 10 см. 
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Рисунок 2.17. Комбінація ортофотоплану, цифрової моделі рельєфу 

(ЦМР) та результатів її морфометрії для території Західного Більського 

городища (Полтавська обл.). Закладання горизонталей 5 м, горизонталі 

побудовані по ЦМР в автоматичному режимі без корекції на рослинність. Для 

покритої ріпаком південної частини городища вертикальна похибка складає 

біля +0,6 м (за даними Дараган та Свойського, 2018). 

 

Застосування аналізу тривимірних моделей поверхні з застосуванням 

засобів математичної візуалізації навіть на розораній місцевості дозволяє 

виявляти нові об'єкти навіть на добре досліджених пам'ятках (Дараган, 

Свойський, 2018). 
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Слід мати на увазі, що вивчення території пам'ятки за ортофотопланами, 

окремим аерофото- і супутниковим знімкам з високим розрізненням не може 

замінити аналізу моделей рельєфу, оскільки аномалії, які спостерігаються в 

рельєфі, часто-густо не фіксуються по фототону. 

Тривимірна модель рельєфу, отримана фотограмметричним способом, 

дозволяє (за умови правильного використання засобів математичної 

візуалізації), навіть, із застосуванням камери відносно низької роздільної 

здатності, надійно виявляти аномалії рельєфу висотою від 10 см (Дараган, 

Свойский, 2018). 

 

2.5.4. Аналіз, моделювання та узагальнення просторової інформації 

засобами ГІС  

 

Пріоритетом сучасної археології є вивчення пам'яток у контексті 

природного та історичного ландшафту. У зв'язку з цим змінюються вимоги до 

археологічного дослідження - необхідний синтез історичної, географічної та 

археологічної інформації про конкретну територію. В нашій роботі 

узагальнення даних з різних джерел, в тому числі й археолого-геофізичних, та 

подальший їх аналіз та представлення виконувалося за допомогою сучасних 

геоінформаційних систем (ГІС). Інструментарій ГІС - оверлейний аналіз, 

геостатистичний аналіз (карт щільності розташування певних об'єктів), 

групування та класифікація даних - дає можливість оперативно 

виокремлювати та порівнювати просторове поширення археологічних об̓’єктів 

у межах ландшафту, представленого у вигляді набору цифрових шарів. 

 

2.6. Висновки до розділу 

 

1. При реалізації стратегії неруйнівної археології  надзвичайно важливою 

є коректна постановки завдання археолого-геофізичних досліджень та критерії 
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вибору методів, продиктовані специфікою культурного шару як об’єкту 

дослідження та структурними особливостями пам’ятки, що вивчається. 

2. Дослідження магнітної мінералогії археологічних об’єктів дозволяє 

відновлювати умови їх формування та встановлювати основні етапи 

життєвого циклу. 

3. У розділі подані фізичні основи, методика вимірювань, обробки та 

інтерпретації даних магнітометрії, томографії електричного опору та 

георадарних досліджень. Ці три технології складають оптимальний комплекс 

методів, який демонструє найвищу ефективність при вивченні неоднорідних 

середовищ, а також найкраще відповідають потребі дослідження перших 

метрів ґрунтово-геологічного розрізу у найбільш типових геологічних і 

ландшафтних умовах, характерних для території нашої держави. 

4. Достатня диференціація у фізичних властивостях археологічних 

об’єктів і вміщуючого середовища є передумовою ефективного використання 

геофізичних методів в археології. 

5. Дані археолого-геофізичних досліджень разом з даними ДЗЗ 

інтегруються до сучасних ГІС і підлягають геопросторовому аналізу, що 

значно підвищує їхню інформативність та ефективність. 
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РОЗДІЛ 3. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ 

КУЛЬТУРНОГО ШАРУ І ФІЗИКО-АРХЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ 

 

3.1. Магнітні властивості природних та археологічних ґрунтів і об'єктів 

 

3.1.1. Магнетизм природних ґрунтів Лісостепу і Степу України 

 

Ґрунтовий покрив у природних ландшафтах є функцією і наслідком 

взаємодії кори вивітрювання гірських порід з живими організмами (переважно 

вищими рослинами та мікроорганізмами, за участю тварин)  у певних 

гідротермічних умовах, залежних від клімату, рельєфу, поверхневих та 

підземних вод. 

У культурному ландшафті ґрунт є найстабільнішим функціональним 

компонентом. Природні ґрунти представлені автоморфними, 

напівгідроморфними та гідроморфними типами. Автоморфні ґрунти, зональні, 

а також літоморфні та галоморфіні - утворюються в плакорних умовах, тобто 

без участі підґрунтових вод. Напівгідроморфні та гідроморфні ґрунти 

приурочені до понижень або слабостічних і безстічних плато і давніх терас при 

надмірному атмосферному зволоженні і слабкій водопроникності 

ґрунтопороди і утворюють з автоморфними ґрунтами комплекси та 

сполучення, обумовлені мікро- та мезорельєфом. 

В Україні найпоширенішими зональними ґрунтами є чорноземи, що 

складають переважаючий фон у Лісостеповій та Степовій зонах. Висока 

природна родючість чорноземів базується  на значному (3-6%) вмісті гуматно-

кальцієвого гумусу у шарі глибиною до 60-100 см, насиченості основами при 

переважанні кальцію, нейтральній або слабко лужній реакції та добрій 

оструктуреності гумусових горизонтів. 

Майже всі чорноземи розорані. Інтенсивний обробіток, використання у 

польових сівозмінах з великою часткою просапних культур при 

недостатньому удобренні спричинює  погіршення гумусного стану і  
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структури, посилення змиву і дефляції, в умовах зрошення  - осолонцювання і 

засолення; в сукупності  - загальне  зниження  родючості  чорноземів.  

 

3.1.1.1. Магнітна структура ґрунтових профілів типоморфних ґрунтів 

Лісостепу і Степу досліджена на прикладі трьох розрізів чорноземних ґрунтів 

(рис. 3.1), а саме:  

розрізу MTS, опробуваному в заповіднику «Михайлівська цілина» у 

Сумській обл. (5045N, 3411E), ґрунт являє собою лучний чорнозем;  

розрізу чорнозему звичайного Н1 у заповіднику «Хомутовський Степ» на 

півдні Донецької обл. (H1, 4717N, 3811E);  

розрізу темно-каштанового ґрунту з заповідника «Асканія-Нова» 

(Херсонська обл.) (A1, 46°39N, 3400E). 

 

 

Рисунок 3.1. Схема розташування (а) та структура генетичних горизонтів 

(б) досліджених ґрунтів (Jelenska et al., 2004, Jelenska et al., 2008b). 
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За характером розподілу  магнітної сприйнятливості темно-каштановий 

ґрунт з Асканії-Нови та чорнозем звичайний з Хомутовського Степу дуже 

схожі (рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2. Зміни магнітних властивостей з глибиною у чорноземних 

ґрунтах Лісостепу і Степу: а) питома магнітна сприйнятливість (χ); б) 

намагніченість насичення (Ms); в) залишкова намагніченість насичення 

(SIRM); г) ідеальна намагніченість (ARM). 



144 

 

Чорнозем звичайний, представлений у розрізі Н1, характеризується 

підвищеними значеннями магнітної сприйнятливості (χ), а також ідеальної 

(ARM), повної (Ms) та залишкової (SIRM, Mrs) намагніченості насичення у 

гумусовому горизонті (χ =80*10-8 м3/кг, ARM= 500 мА/м, Mrs =2,8*10-3Ам2/кг,  

Ms=18*10-3Ам2/кг), порівняно з ґрунтотвірним лесовидним суглинком (χ 

=25*10-8 м3/кг, ARM=120 мА/м, Mrs=1,3*10-3Ам2/кг, Ms=7*10-3Ам2/кг) (рис. 3.2). 

Магнітна сприйнятливість асканійського темно-каштанового ґрунту спадає до 

величини біля 20*10-8 м3/кг на глибині 70 см. 

Параметри, які характеризують магнітну жорсткість, а саме Bcr, Bc, Mrs/ 

χ, ARM-40мТл/ARM, S = IRM-100 /Mrs демонструють протилежну поведінку (рис. 

3.3): найменші величини притаманні гумусовому горизонту Н, у горизонті С, 

при переході до породи, магнітна жорсткість зростає. 

 В інтервалі глибин 50-70 см, який відповідає перехідному генетичному 

горизонту ґрунту B, відбувається швидка зміна магнітних властивостей. 

Ґрунтовий покрив Українського степового заповідника "Михайлівська 

цілина"  характеризується невисокими значеннями магнітних параметрів та їх 

повільною зміною з глибиною із збереженням тенденцій, спостережених для 

розрізів А1 та Н1. Питома магнітна сприйнятливість не перевищує 50*10-8 

м3/кг.  

Дрібні зерна на межі SP/SD містяться в усьому розрізі MTS, у якому kfd 

практично не змінюється по глибині. Для Асканії-Нови та Хомутовського 

Степу kfd не перевищує 6% починаючи з глибини 80 cм до дна. Цей діапазон 

глибин відповідає лесовому горизонту, який містить великі мультидоменні 

зерна (Jelenska et al., 2004; Jelenska et al., 2008a; Jelenska et al., 2008b). 
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Рисунок 3.3. Зміни магнітних параметрів, чутливих до розмірів зерен 

магнітних мінералів, з глибиною: а) руйнуюче поле Bcr; б) коерцитивна сила 

Bc; в) частотна залежність магнітної сприйнятливості kfd; г) ARM/SIRM; д) χ/Ms; 

е) ARM/χ. 

 

3.1.1.2. Мінеральний склад магнітної фази ґрунтів. З метою пояснення 

особливостей змін магнітних властивостей у розрізах, досліджено магнітну 

мінералогію різних генетичних горизонтів ґрунтів методами SIRM(T) та k(Т).  
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                                  а)                                                                       б) 

 

                                      в)                                                                    г) 

Рисунок 3.4. Низькотемпературні криві k(T) (а, в) та високотемпературні 

SIRM(T) (б, г) для зразків чорноземів Н1 та МТS. 

  

На зразках з гумусових горизонтів всіх профілів криві SIRM(T) 

демонструють деблокуючу температуру (Тb) в околі 6000С, характерну для 

катіон-дефіцитного магнетиту/магеміту (Eyre & Shaw, 1994; Dunlop & 

Özdemir, 1997) і перегин при 2000С (рис. 3.4). Зразкам лесовидних суглинків 

притаманні деблокуючі температури в околі 6800С і перегин при 3000С, який 
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може бути пов’язаний з перетворенням магеміту на гематит (Özdemir & 

Dunlop, 1988). Деблокуюча температура 6800С властива гематиту. Слід 

зазначити, що маленький «гематитовий хвіст» спостерігається також у зразках 

з гумусових горизонтів. Tb в околі 200°C може свідчити на користь наявності 

в ґрунтах епсілон-оксиду заліза ε-Fe2O3 (Lopez-Sanches et al., 2017), хоча це 

припущення потребує додаткової перевірки.  

 

Рисунок 3.5. Результати високотемпературних досліджень k(T) профіля 

Н1 з Хомутовського Степу (Jeleńska et al., 2004). 
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Криві високотемпературної поведінки k(T) мають чітку точку Кюрі 

магнетиту 5800С (рис. 3.5). При охолодженні від 7000С спостерігається 

зростання k. За кімнатної температури це зростання становить 3.4 рази для 

зразків з гумусового горизонту А та 63 рази для лесової породи. Оскільки на 

кривих SIRM(T) немає слідів магнетиту, він, вочевидь, утворюється при 

нагріванні. Криві k(T) схожі для всіх зразків до температури 4500С, далі 

поведінка кривих залежить від глибини відбору зразка. Великий пік при 5000С 

і різке падіння k до нуля (рівня шуму) при 5800С спостерігалося для всіх 

зразків, крім лесових. Для лесових ґрунтів максимум при 5000С майже 

непомітний, зате з’являється «гематитовий хвіст». Зменшення k в інтервалі 

температур 250- 4500С пов’язане з фазовим переходом магеміта в гематит. 

Максимум при 5000С можна інтерпретувати як пік Гопкінсона магемітових 

зерен (Hrouda, 1994; Hrouda et al., 1997). 

Додаткові відомості отримуємо з аналізу зміни магнітної 

сприйнятливості при нагріванні зразків від температури рідкого азоту до 

кімнатної (рис. 3.4 а, в). Перехід Вервея стає більш розмитим та відбувається 

при нижчих температурах із зростанням магемітизації. При достатньому 

ступені окислення він взагалі зникає. Отже, відсутність переходу Вервея у 

зразках розрізу Н1 свідчить на користь магеміту як основного феромагнітного 

мінералу цього ґрунту. Водночас, у зразках з Михайлівської цілини (MTS), 

вочевидь, присутній літогенний магнетит/магеміт. Форма 

низькотемпературних кривих k(T) говорить про домінування 

суперпарамагнітного матеріалу у ґрунтах і парамагнітного у лесові породі. 

 (Dearing et al., 2001; Eyre & Shaw, 1994).  

Описаний розподіл магнітних мінералів по профілю ґрунтів 

підтверджується також співвідношенням S=IRM-100mT/SIRM. Для 

феримагнетиків магнетиту і магеміту це співвідношення близьке до 1. Із 

зростанням частки висококерцитивного мінералу гематиту параметр S 

відповідно зменшується. (Deng et al., 2004; Verosub & Roberts, 1995) (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6. Зміни співвідношення S=IRM-100мТл/SIRM по глибині в 

розрізах А1, Н1, MTS. 

 

3.1.2. Магнітні властивості археологічних ґрунтів і об'єктів 

 

Магнітні властивості ґрунтів і археологічної речовини є показниками 

впливу людської діяльності на природне оточуюче середовище (Aitken, 1974; 

Garrison, 2001). Магнітна сприйнятливість та різні види намагніченості 

компонентів культурних нашарувань залежать від вмісту магнетиту або 

магеміту, який утворюється як в результаті природного педогенезу, так і 

внаслідок господарської діяльності людини (пов’язаної та не пов’язаної з 

використанням вогню).  

 

3.1.2.1. Магнітний стан ґрунтів, похованих під валами і насипами. 

Вивчення магнітних властивостей ґрунтів, похованих під захисними та 

господарськими спорудами в певний історичний період, надає інформацію про 

кліматичні умови в минулому а іноді й про особливості давнього будівництва.  

У цьому зв’язку на особливу увагу заслуговують ґрунти, одномоментно 

поховані людиною під різного роду давніми насипами – курганами, валами 

тощо. 
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Так магнітні дослідження ґрунту природної морфологічної будови 

відкритого під валом Східного укріплення Більського городища дозволили 

встановити факт випалу рослинності на поверхні перед насипанням валу 

(Бондар та Матвіїшина, 2018). Зразки з давньої поверхні ґрунту 

демонструють надзвичайно високу ARM, а приповерхнева частина ґрунтового 

профілю – підвищені NRM та Q, нехарактерні для сучасних чорноземів 

звичайних Лівобережного Лісостепу. Спалення рослинності на поверхні перед 

насипанням валу, внаслідок чого у приповерхневому шарі ґрунту утворилася 

надлишкова кількість сильномагнітного мінералу – магнетиту або магеміту. 

підтверджено розкопками експедиції Харківського університету під 

керівництвом Б. А. Шрамко. На рівні похованого ґрунту під валом знайдений 

шар золи і обгорілих гілок, який залишився після розчистки вогнем ділянки 

будівництва (Шрамко, 1975).  

Слід зазначити, що за історичні періоди часу можуть відбуватися помітні 

зміни магнітних властивостей, записи яких зберігаються у відповідних 

археологічних об’єктах. Так, в розрізі багатошарового насипу кургану 

Лядвига, що на Фастівщині, нами простежено зростання магнітної 

сприйнятливості окремих шарів, яке може розглядатися як кількісна 

характеристика процесу ґрунтоутворення (Лысенко и др., 2010).  

Розглядаючи вертикальну криву магнітної сприйнятливості насипу 

кургану (рис. 3.7), неважко помітити трикратну повторюваність 

“елементарного ґрунтового профілю» в інтервалах глибин 0-1,70 м (насип ІІ), 

1,70-2,95 м (насип І), 2,95-4,20 м (похований ґрунт).  

Як було показано вище, процес ґрунтоутворення супроводжувався 

накопиченням феримагнітних мінералів, чим і пояснюється підвищення χ у 

верхній частині ґрунтового профілю по відношенню до материнської породі 

або іншого субстрату. У похованого під насипом доби бронзи ґрунті 3 це 

підвищення становить близько 10*10-8 м3кг-1, при цьому  лесовидного 

суглинку не перевищує 24*10-8 м3кг-1. Насип I, зведений за доби бронзи, став 

субстратом для ґрунту 2, який характеризується підвищенням  до 37*10-8 
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м3кг-1. У ранньому залізному віці курган був досипаний матеріалом насипу II, 

на якому сформувався сучасний ґрунт 1. З останнім ґрунтоутворенням також 

пов'язано підвищення  на 10*10-8 м3кг-1, в результаті чого сучасна ґрунт має 

=44*10-8 м3кг-1. Це на 10*10-8 м3кг-1 вище магнітної сприйнятливості як 

навколишнього природного чорнозему, так і похованого ґрунту 3, який також 

є чорноземом (Бондарь и др., 2010а; 2010б).  Таким чином, голоценове 

ґрунтоутворення супроводжується підвищенням магнітної сприйнятливості у 

верхньому шарі відносно субстрату (материнської породи або матеріалу 

насипу) на 10*10-8 м3кг-1 (Бондарь и др., 2010а; Лысенко и др., 2006; 2010). 

 

 

Рисунок 3.7. Розподіл магнітної сприйнятливості по глибині 

багатошарового насипу кургану Лядвіга (Київська обл.). Насип 1 датується 

добою бронзи (кінець 3 – перша половина 2 тис. до н.е.), насип 2 - добою 

раннього заліза 800-550 cal. BC.  
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3.1.2.2. Магнетизм споруд і виробів з обпаленої глини, обпалених ґрунтів. 

Магнітні властивості обпаленої глини обумовлені ефектом термозалишкового 

намагнічування. Величина TRM обпаленої глини набагато перевищує їх 

природну нормальну намагніченість. При обпаленні в глинах утворюється 

широке розмаїття магнітних мінералів – магнетит, магеміт, гьотит, гематит, 

епсілон-оксид та інші – зерна яких можуть мати різні розміри і доменний стан, 

від SP до MD. (Cui et al., 1995, Jordanova et al., 1997, Jordanova et al., 2003). 

Магнітні властивості обпаленої глини і виробів з неї залежать від умов і 

температури випалу, вмісту і складу мінералів заліза у сирій глини та від умов 

захоронення об’єкта в культурному шарі (Jordanova et al., 2003). 

Тому магнітні характеристики археологічних об’єктів з обпалених глин  і 

інших подібних матеріалів змінюються в доволі широких межах. Г. Загній 

(Загний, 1971), який проаналізував 4000 зразків для археомагнітного 

датування, приводить межі для намагніченості трипільських площадок 20-

20000*10-3 A/м. Г. Кошелєв (Кошелев, 2005а) повідомляє, що величина NRM 

матеріалу обпалених об’єктів коливається від 0.1 до перших А/м (табл. 3.1). 

При цьому залишкова намагніченість трипільських площадок і гончарних 

печей значно вища, ніж матеріалу побутових пічок. 

Споруди з обпаленої глини, які мають високу намагніченість, 

відповідно, створюють найбільш інтенсивні аномалії Ba на давніх поселеннях. 

До прикладу, на поселенні пізньоримського часу Комарів (Чернівецька обл.) 

виміряна на зразках намагніченість обпаленої глини, з якої зроблені стінки 

теплотехнічних споруд (горнів), в сотні разів перевищує намагніченість інших 

природних і археологічних речовин, відношення Q досягає 41,8. k та NRM 

заповнення житлових та виробничих об’єктів на поселенні очікувано трохи 

підвищена порівняно з фоновим ґрунтом завдяки домішкам фрагментів 

кераміки та обпаленої глини (табл. 3.2). Подібні кількісні дані отримані нами 

також на зольниках Західного укріплення Більського городища (Бондарь и др., 

2006; 2008б; Бондар та ін., 2006а;2007б), поселенні Малополовецьке-2А 



153 

 

(Бондарь и др., 2007а; 2007б; 2008а; Бондар та ін., 2006б), 

ранньослов’янському поселенні Обухів-5 (Бондар та ін., 2010). 

 

Таблиця 3.1. Природна залишкова намагніченість та магнітна 

сприйнятливість обпалених глин археологічних об’єктів за Кошелевим (2005). 

Об’єкт Кіль-ть 

об’єктів 

Кіль-ть 

зразків 

Місце 

розташування 

NRM (*10-3 

Aм-1) 
k (*10-5 од. СІ) 

Горн 

залізоплавильний 

4 22 під  

стінка 

4000-19000 

1200-12000 

580-1600 

200-650 

Гончарна піч 12 70 під  

стінка 

6000-18000 

800-5000 

170-500 

170-400 

Піч для випалювання 

вапна 

3 12 під  

стінка 

1200-4000 

600-800 

250-600 

100-200 

Піч побутова 27 136 під  

стінка 

1300-1700 

400-1200 

170-330 

60-125 

Трипільське житло 9 49 верхній шар 

нижній шар 

5000-13000 

800-1600 

580-1000 

80-200 

 

Таблиця 3.2. Магнітні властивості ґрунтів та матеріалів з археологічних 

об'єктів поселення Комарів. 

Об’єкт та матеріал k (*10-5 од. СІ) NRM (*10-3 Aм-1) Q 

Житло-напівземлянка 

13, гл. 0,4 м 

72…78 13…30 0,4…1,0 

Виробнича споруда 

15, гл. 1,0 м 

57…68 20…43 0,8…1,6 

Господарська споруда 

16, гл. 0,6 м 

75…87 30…35 0,9…1,0 

Передгорнова яма 17, 

гл. 40 см 

86…105 35…43 0,9…1,8 

Горн 17,  стінки 547…996 3216…9692 7,9…41,8 

Горн 17, обпалений 

ґрунт біля стінок 

130…149 108…150 2,0…2,6 

Горн 17, заповнення 75…94 14…33 0,4…1,0 

 

Дискусійним на сьогодні є питання магнітомінералогічного складу 

керамічного посуду, уламки якого є масовим матеріалом на археологічних 

пам’ятках. Болгарські дослідники, які вивчають це питання в контексті 

археомагнітного датуванню керамічного матеріалу, повідомляють про три 

основні мінерали – магеміт/окислений магнетит, гематит та епсілон-оксид. 
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Останній відповідає за магнітожорстку компоненту намагніченості, яка 

руйнується при температурі 2000 С (Kovacheva et al., Jordanova et al., 2019).  

Магнітна сприйнятливість кераміки корелює з її кольором, чим 

інтенсивніше забарвлений зразок, який може мати помаранчеві відтінки аж до 

червоних, тим вище його χ (Jordanova, et al., 2019). 

Так, дослідження χ вибірки з 93-х фрагментів кераміки з поселення 

пізньоримського часу Війтенки (Харківська обл.) показали, що χ коливається 

в межах від 9,8 до 1161,1*10-8 м3/кг і при цьому демонструє бімодальний 

розподіл, що свідчить про наявність двох типів кераміки. Столова кераміка 

світло-сірого кольору, яку не використовували для приготування їжі, показала 

найменшу χ (табл. 3.3) . Кухонна кераміка, яка має забарвлення від палевого 

до інтенсивно-помаранчевого і чорного відтінків, створює додаткову моду 

високих значень в загальному розподілі χ кераміки (Pap & Bondar, 2014).  

З точки зору археології, сіра кераміка – це типова столова кераміка 

черняхівської культури місцевого виробництва. Жовті й червонуваті відтінки 

властиві фрагментам більш грубої кухонних кераміки. Таке забарвлення 

набувається при повторному потраплянні до вогню (наприклад, при 

приготуванні їжі або в поховальному багатті). 

 

Таблиця 3.3. Магнітна сприйнятливість кераміки з підйомного матеріалу  

поселення черняхівської культури Війтенки (Pap, Bondar, 2014). 
 Магнітна сприйнятливість (*10-8 м3/кг) 

кількість мінімум максимум cереднє медіана 

Всі виміряні фрагменти 93 9,8 1161,1 254,0 - 

Світло-сірі та сірі 12 9,8 179,8 65,4 55,5 

Інші (більш інтенсивно 

забарвлені) 

81 15,2 1161,1 279,3 225,1 

 

Розглядаючи вплив вогню на намагніченість ґрунтів, слід зауважити, що 

у переважній більшості випадків обпалення провокує суттєве зростання 

магнітної сприйнятливості. За літературними даними це підвищення омже 

становити 2-63 рази (Maki et al., 2006), 22 рази (McClean & Kean, 1993), 4 рази  
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Tite & Linington (1986), або сотні разів (Peters & Tompson, 1999). Порівняння 

магнітної сприйнятливості ґрунтів з п’яти археологічних пам’яток, нагрітих до 

7500С у повітрі (Maki et al., 2006) показало, що витримування зразків при 

високій температурі веде до зниження концентрації феримагнітних мінералів 

і до зростання вмісту висококоерцитивного гематиту. Повідомляється, що така 

ситуація може виникнути в першу чергу в ґрунтах, збагачених 

багатодоменним літогенним магнетитом. Вірогідністю високотемпературного 

перетворення, яке призведе до зниження магнетизму не можна нехтувати на 

піщаних (дюнних або алювіальних) ґрунтах, а також на ґрунтах, утворених на 

колишніх морських відкладах. 

 

3.1.3. Дослідження механізму формування магнітних аномалій на 

археологічних пам'ятках без участі обпаленого матеріалу на прикладі 

могильників пізньоримського часу Комарів-1 та Війтенки-1 

 

Походження і розподіл намагніченості в культурному шарі зазвичай 

визначається підвищеною магнітною сприйнятливістю археологічної 

речовини порівняно з непорушеним вміщуючим ґрунтом. Навіть якщо об'єкт 

не містить обпалених матеріалів, таких як кераміка, обмазка, горілий ґрунт, 

він все одно може спричинити збурення геомагнітного поля, викликані 

заповненням археологічних структур з негативним рельєфом (ям, ровів тощо), 

гумусованим ґрунтом, збагаченим сильно магнітними оксидами заліза 

(Fassbinder 2015; Кошелев 2005). Відповідними археологічними об’єктами, на 

яких стало можливим вивчення механізму формування магнітних аномалій без 

участі обпаленого матеріалу, стали ґрунтові могильники пізньоримського часу 

Комарів-1 та Війтенки-1 (археологічна культура Синтана-де-Муреш – 

Черняхів, або черняхівська), на яких виявлені як могили, які створили аномалії 

Ва інтенсивністю 1,5-4 нТл, так і поховання, які не спричинили збурень 

магнітного поля.  
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Могильники розташовані в Лісостепу (рис. 3.8), де розвинені добре 

аеровані та добре дреновані чорноземні ґрунти, яким властива висока 

намагніченість і магнітна сприйнятливість гумусового горизонту (Liu et al. 

2005; Jelenska et al., 2008b; Jordanova, 2016).   

 

 

Рисунок 3.8. Розташування могильників Комарів-1 та Війтенки-1 

 

Для нашого дослідження на кожному з могильників ми відбирали зразки 

по глибині профіля заповнення розкопаних поховань, а також з фонового 

ґрунту поруч.  Отже, кількісна оцінка намагніченості заповнення окремих 

поховань проводилася з урахуванням фонових магнітних характеристик 

вміщуючого ґрунту та їхніх вертикальних змін по розрізу. Висновки про 

механізми і процеси, що впливають на матеріал заповнення поховань, зроблені 

в результаті вивчення магнітної мінералогії та гранулометрії заповнення у 

порівнянні з фоновим ґрунтом. Склад магнітної фракції визначався за точками 
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Кюрі і температурами фазових перетворень мінералів, а також за розмірами і 

доменним станом зерен. Запропонована інтерпретація даних геомагнітних 

вимірювань підкріплена результатами тривимірного магнітного моделювання 

розкопаних об'єктів (Бондарь и Диденко, 2020; Bondar et al., 2021b).  

Коротко наведемо деякі особливості поховальної традиції черняхівської 

культури. Характерною рисою черняхівського поховального обряду є 

біритуалізм – в межах одного могильника часто фіксується як поховання-

інгумації, так і кремаційні поховання. Інгумації зроблені в ямах, середня 

глибина яких коливається у межах 1,5-2,0 м. Як правило, небіжчики 

орієнтовані головою на захід або на північ. Важливою ознакою елітних 

поховань, окрім наявності багатого інвентаря, є велика глибока поховальна 

яма з дерев’яною конструкцією всередині. 

Окрім власне поховань, на могильниках зберігаються сліди дій, які 

виконувались після акту захоронення. Звичайним явищем було навмисне 

руйнування інгумації (Петраускас, 2014; Руснак та Філатов, 2019).  

Детально вивчивши способи руйнування могил інгумаційних поховань з 

низки могильників в Україні та Молдові, О. Петраускас прийшов до таких 

висновків: традиція руйнування могил була широко розповсюджена у 

черняхівській культурі; відсоток зруйнованих поховань на деяких 

могильниках може сягати 90% із середнім значенням 42% від загальної 

кількості; переважає часткове руйнування поховання у верхній частині 

скелету (понад 70%), решта поховань були зруйновані повністю; люди, які 

здійснювали руйнування, очевидно, добре знали місце розташування могили 

та орієнтацію похованих; швидше за все, вони належали до того ж суспільства, 

що і небіжчик; проміжок часу між здійсненням поховання та руйнуванням був 

відносно невеликим - у деяких випадках м’які тканини померлого не встигали 

розкластися; руйнації піддавалися лише могили дорослих; метою руйнування 

були рештки померлого, а не поховальний інвентар, що свідчить на користь 

ритуальної дії, а не пограбування; швидше за все, після руйнування яма не 

засипалася ґрунтом (Петраускас, 2014). 
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Висновки В. Руснака та Д. Філатова (2019), засновані на ретельному 

дослідженні могильника Війтенки-1, дещо відрізняються: люди, які 

здійснювали руйнування, не завжди знали місце розташування могил та 

орієнтацію небіжчика; проміжок часу між моментом поховання і руйнуванням 

могили може бути значним - можливо, руйнування могли відбуватися вже 

після закінчення функціонування могильника. В. Руснак та Д. Філатов (2019) 

стверджують, що метою руйнування було переважно пограбування, хоча не 

виключається і можливість проведення деяких ритуальних дій, пов’язаних з 

людськими рештками.  

 

3.1.3.1. Магнітні аномалії на ґрунтових могильниках та їх джерела  

Могильник Комарів-1 входить до комплексу пам'яток пізньоримського 

часу Комарів, розташованого у Дністровському р-ні Чернівецької обл. Він 

займає мис, який утворений долинами двох маленьких струмків. Вся поверхня 

розорюється до глибини 0,2-0,3 м. Переважна частина археологічного 

матеріалу відноситься до пізньоримського часу (III – початок V ст. н.е.), хоча 

присутній і матеріал раннього залізного віку (Смішко, 1964; Петраускас, 

2014). Могильник відкритий у 2012 р. експедицією Інституту археології НАН 

України (Київ) під керівництвом О. Петраускаса (Петраускас та Шишкін, 

2020; Петраускас та Авраменко, 2020). 

Протягом 2012-2019 рр. археологічно досліджені невеликі ділянки 

могильника як в межах, так і поза межами майданчика геомагнітного знімання. 

На площі 400 м2 знайдено 12 поховань-інгумацій, які датуються IV ст. н.е.  

Магнітним зніманням 2014 та 2019 рр. на могильнику охоплено площу 

0,63 га, де виявлено більше 20 аномалій, які потенційно можуть бути пов’язані 

з похованнями. До таких ми відносимо не всі збурення поля (яких тут 

нараховується близько 80), а лише дрібні аномалії з інтенсивністю  (+1,5-4,0 

нТл) (рис. 3.9). Однак, про аномалії від могил достовірно ми можемо судити 

лише на підставі чотирьох з них, а саме  4, 5, 11, 12. Решта поховань виявлені 

поза межами знімання, або магнітний ефект від них неможливо виділити на 
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фоні аномалій від археологічних шурфів, зроблених до геомагнітних 

досліджень. Окрім поховань черняхівської культури, на могильнику розкопані 

також дві землянки раннього залізного віку VII-IV ст. до н.е., одна з яких 

потрапила до геомагнітного полігону (рис. 3.9).  

Всі аномалії, атрибутовані як поховання, виявилися ними, але не всі 

фактично знайдені поховання спричинили збурення у геомагнітному полі. 

Інформація про зруйновані поховання, виявлені на могильнику Комарів-1 у 

2014-2019 роках як джерела магнітних аномалій, зібрана в табл. 3.4. 

 

 

Рисунок 3.9. Карта аномалій Ba на могильнику Комарів-1. 
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Як бачимо, всі чотири поховання виявилися зруйнованими. Ті з них, які 

спричинили магнітні аномалії (11 та 12), були обрані для петромагнітних 

досліджень (рис. 3.10,а).  

Ґрунтовий покрив на могильнику Комарів-1 представлений темно-сірим 

ґрунтом Greyzem Haplic, відповідно до міжнародної класифікації WRB-FAO 

(IUSS Working Group WRB…, 2015) (рис. 3.10, б). 

 

Таблиця 3.4. Характеристика археологічних об’єктів могильника Комарів 

та відповідних геомагнітних аномалій.  

Назва та № об'єкта  Глибина 

виявлення та 

розміри 

плями, м 

Глибина дна від 

рівня СДП і 

розміри ями, м 

Особливості об'єкта Наявність, розміри 

та інтенсивність 

магнітної аномалії 

Напівземлянка 

доби раннього 

залізного часу 1 

0,70 (4,0х3,4) 1,41-1,59(5,2х5,0) Округла яма з двома 

скупченнями обпаленої 

глини 

4,3 нТл (5,5х4,7 м) 

Інгумація 4 0,6 (1,5х1,5) 1,68-

1,71(2,32х1,44) 

Верхня частина скелета 

зруйнована через 

вторинний шурф 

Немає 

Інгумація 5 0,7(2,1х1,6) 2,02(2,1х1,6) Тотальне руйнування  Немає 

Інгумація 11 0,8 (1,5х1,09) 2,53(2,42х1,44) -//- 2,9 нТл (2,5х1,8 м) 

Інгумація 12 0,82(1,5х1,2) 2,70(2,24х1,42) -//- 2,0 нТл (2,9х2,2 м) 

 

 

 

Рисунок 3.10. Могильник Комарів-1. Фотографія розкопок зруйнованих 

поховань-інгумацій, визначених за магнітними аномаліями (а) та фоновий 

ґрунт Greyzem Haplic (б). 
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Могильник Війтенки-1 розташований в Лівобережному Лісостепу на 

східному кордоні ареалу черняхівської культури у Валківському р-ні 

Харківської обл. Він займає високу частину вододільного плато, територія 

виведена з сільськогосподарського землекористування більше десяти років 

тому. У 2014-2018 гг. Германо-Слов'янською експедицією ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна під керівництво проф. М. В. Любічева досліджена значна 

частина відзнятої площі. Всього в межах ділянки геомагнітного знімання було 

знайдено 42 поховання, 14 з яких кремації, а 29 – інгумації  (Lyubichev, 2019, 

Руснак та Філатов, 2019). 

  

Рисунок 3.11.  Карта аномалій Ba на могильнику Війтенки-1. 

 

Всі аномалії, виділені на етапі попередньої інтерпретації, пов'язані із 

зруйнованими інгумаціями. Однак, як і у випадку Комарова-1, не всі 

зруйновані поховання викликали збурення Ba. Інформація про зруйновані 
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поховання, знайдені в межах ділянки геомагнітних досліджень на могильнику 

Війтенки-1 у 2014-2019 гг., подана в табл. 3.5. 

Для петромагнітних досліджень було обрано поховання 240, а також яма  

6, які розташовувалися поруч в межах одної аномалії з розмірами 3,5х3,0 і 

максимальною інтенсивністю +10,4 нТл (рис. 3.12 а,б). Зазначимо, що на дні 

ями 6 був знайдений залізний інструмент нового часу. Ґрунтовий покрив на 

могильнику Війтенки-1 представлений чорноземом Chernozem Haplic, 

відповідно до міжнародної класифікації WRB-FAO (IUSS Working Group 

WRB…, 2015) (рис. 3.12, в). 

 

Рисунок 3.12. Могильник Війтенки-1. Зруйноване поховання-інгумація 

240 та яма 6, виявлені (а) та повністю розкопані (б) на місці магнітної аномалії  

та фоновий ґрунт Chernozem Haplic (в).   
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Таблиця 3.5. Характеристика зруйнованих інгумацій могильника 

Війтенки-1 та відповідних геомагнітних аномалій.  

№ 

поховання 

Глибина 

виявлення і 

розміри плями, м 

Глибина дна від 

рівня денної 

поверхні і розміри 

ями, м 

Характер руйнування 

поховання 

Наявність та 

інтенсивність 

магнітної 

аномалії 

207 0,89 (1,91х1,49) 1,38-

1,45(2,39х1,45) 

Верхня частина скелета 

зруйнована через вторинний 

шурф 

Немає 

212 0,82(1,3х0,7) 1,17-

1,20(2,58х1,09) 

-//- Немає * 

215 0,64 (1,72х1,09) 0,88 - 1,06 

(2,22х1,97) 

-//- Немає 

224 1,25(1,72х1,82) 1,47(1,93х2,1) Тотальне руйнування без слідів 

вторинного шурфу 

Немає 

195 0,76 (1,95х1,85) 1,22-

1,38(2,47х1,85) 

-//- 4,2нТл (2,0х2,0 

м) 

198 0,79 (2,6х1,44) 1,59-1,65 

(2,48х1,62) 

-//- 2,6 нТл (2,5х2,5 

м) 

201 1,05 (1,6-1,5) 1,4-1,9 (2,3х1,9) -//- 2,0 нТл (1,8х2,8) 

206 0,76(2,6-1,77) 1,76-

1,93(3,01х1,73) 

-//- 3,7 нТл (2,2х1,8) 

240 0,94 1,20-1,26(2,26х1,0) Верхня частина скелета 

зруйнована через вторинний 

шурф 

1,8 нТл (1,2х1,2) 

за даними 

моделювання** 

232 1,03 (1,26х0,97) 1,54-1,59(2,3х1,23) Тотальне руйнування без слідів 

вторинного шурфу 

3,1 нТл *** 

 

3.1.3.2. Магнетизм природних ґрунтів і заповнення могил – джерел 

магнітних аномалій. 

Магнітна мінералогія. Висновки про мінералогію магнітної фази зразків 

фонових та археологічних ґрунтів висловлені на підставі аналізу поведінки 

їхньої намагніченості в процесі нагрівання/охолодження. Як було показано в 

підрозділі 3.1, основним магнітним мінералом в українських чорноземах є 

магеміт / окислений магнетит педогенного походження. Кількість цього 

мінералу зменшується з глибиною, і в материкових лесовидних суглинках 

разом з магемітом діагностують також гематит (Jeleńska et al. 2004; 2008а; 

2008b; Gorka-Kostrubiec et al., 2016). 

Приклади кривих М(Т) для гумусового горизонту ґрунтів, материкового 

лесу і заповнення поховань представлені на рис. 3.13 та 3.14. Для зразків 

верхнього шару ґрунту, так само як і з заповнення поховань, крива 

охолодження йде значно вище кривої нагріву. В результаті після експерименту 

намагніченість зразків при кімнатній температурі зростає втричі. Можна 
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припустити, що первинний метастабільний магеміт в процесі нагрівання 

окислюється до гематиту, який в подальшому відновлюється до магнетиту в 

присутності органічної речовини (Hanesсh et al., 2006). Для зразків лесу крива 

охолодження йде нижче, ніж крива нагріву, що свідчить про перетворення 

сильномагнітного мінералу на менш магнітний (магеміту на гематит) (Evans, 

Heller 2003; Dunlop & Ozdemir, 1997). 

 

Рисунок 3.13. Могильник Комарів-1. Приклади кривих М(Т) зразків 

фонового ґрунту (а,б), лесовидного суглинку (в) та заповнення могили (г,д). 
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Рисунок 3.14. Могильник Війтенки-1. Приклади кривих М(Т) зразків 

фонового ґрунту (а,б), лесовидного суглинку (в) та заповнення могили (г,д). 

 

Температури Кюрі (Тс), отримані з кривих нагрівання і охолодження, 

складають 5800C для ґрунту і близько 6000C для лесу. Тс  ̴ 6000C, ймовірно, 

характеризує первинний магеміт / окислений магнетит в лесі. 

Криві нагрівання для ґрунту і для заповнення ідентичні, вони 

відрізняються від кривих М(Т) лесових зразків. Намагніченість поступово 

зменшується в інтервалі температур від кімнатної до 400°C. Невеликий вигин 

при 400°C і подальше збільшення намагніченості відзначає початок утворення 
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вторинного магнетиту в ґрунті. Цей вигин краще видно в зразках ґрунту та 

заповнення, він відсутній у зразках лесу. 

Хоча фазові перетворення, що відбуваються під час нагрівання, не 

дозволяють розпізнати первинні магнітні мінерали за їхніми точкам Кюрі, ми 

можемо зробити висновок про подібність термомагнітної поведінки зразків 

фонової ґрунту і заповнення поховання, яка свідчить про подібність їхньої 

магнітної мінералогії. 

Магнітні властивості природного ґрунту та заповнення могили з 

могильника Комарів-1.  

Зміни магнітних властивостей і співвідношень по глибині фонового 

ґрунту і заповнення поховання 11 представлені на рис. 3.15. 

Магнітна сприйнятливість (k) найвища (62*10-5 од. СІ) в орному шарі А, 

який також відрізняється за кольором від підстилаючого горизонту. В 

горизонті В k поступово зменшується і досягає низьких значень в породі C. 

NRM становить від 15 до 43*10-3 Aм-1 до глибини 80 см, а у нижній частині 

горизонту В спадає до величин, притаманних лесам (3-8*10-3 Aм-1). Значна 

варіабельність NRM у верхньому шарі ґрунту, ймовірно, пов’язана з його 

перемішуванням під час оранки, коли NRM механічно руйнується по орним 

борознам. На глибині 253 см лесовидний суглинок підстилається 

зеленкуватою глиною (горизонт Ск2). Як показали археологічні дослідження, 

межа Ск1/Ск2 слугувала маркером глибини, до якої копали могили у давнину.  

На цьому фоні матеріал заповнення могили 11, виявленої археологами за 

темним кольором плями на рівні 80 см, демонструє стабільні по глибині 

значення k та NRM, такі самі за величиною, як у гумусовому горизонті А та у 

верхній частині горизонту В фонового ґрунту.  

Відношення Q близьке до 1 як у фоновому ґрунті, так і в заповненні. Нижче 

100 см, у материковому лесі, воно спадає до 0,5.  

Відповідно і сумарна намагніченість MT заповнення не змінюється з 

глибиною. Вона становить 35-63*10-3 Aм-1 при середньому значенні 45*10-3 
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Aм-1, що значно перевищує MT лесовидного суглинку на відповідній глибині 

(13*10-3 Aм-1). 

Різниця сумарної намагніченості заповнення та вміщуючого ґрунту 

становить 32*10-3 Aм-1 і використана нами для створення магнітних моделей 

поховань 11 та 12. 

Лабораторні види намагніченості, як і показники магнітної жорсткості, 

демонструють зміни по глибині, аналогічні магнітній сприйнятливості (k, χ) та 

NRM. Високі значення ARM, SIRM і відношень ARM/SIRM, kARM/k 

спостерігаються у горизонтах А та у верхній частині В ґрунту, а також у 

заповненні поховання 11, що свідчить на користь більшого вмісту в них 

однодоменних зерен сильномагнітного мінералу (магеміту/окисленого 

магнетиту) порівняно з лесовидним суглинком. 

Значення kfd  в гумусових горизонтах А та В фонового ґрунту і по всій 

потужності заповнення поховання 11 лежать у межах 7-11%, що свідчить про 

високий вміст суперпарамагнітних зерен педогенного походження (Dearing et 

al., 1996; Dearing, 1999). 

У нижній частині горизонту В в магнетизмі фонового ґрунту зростає роль 

висококоерцитивного мінералу (гематиту) з більшим розміром зерна, що 

призводить до зменшення kfd, ARM/SIRM, S. 

Таким чином, у заповненні поховання 11 у складі феромагнітної фракції 

домінують дрібні (суперпарамагнітні та однодоменні) зерна педогенного 

маггеміту / окисленого магнетиту, що однозначно вказує на гумусовий шар 

ґрунту як основне джерело матеріалу заповнення. 
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Рисунок 3.15. Могильник Комарів-1. Зміни магнітних властивостей і 

співвідношень по глибині фонового ґрунту та археологічного ґрунту з 

поховання 11. 

 

Магнітні властивості природного ґрунту та заповнення могили з 

могильника Війтенки-1. 

k фонового чорноземного ґрунту поступово зменшується з глибиною від 

93*10-5 од. СИ в гумусовому горизонті – до 26-35*10-5 ед. СИ в перехідному 

горизонті B та материковому лесовидному суглинку C. NRM і MТ фонового 

ґрунту також зменшуються по глибині від поверхні до 100 см та мають 

стабільно низькі значення в горизонті породи Ck (рис. 3.16). 

k заповнення поховання 240 та ями 6 складає 55-95*10-5 од. СИ по всій 

вертикальній потужності. В глибоких шарах заповнення об’єктів, на відміну 

від фонового ґрунту, не спостерігається значного зменшення k і NRM 

порівняно із верхнім шаром. 
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Фактор Q наближається до 1 в гумусованих горизонтах фонового ґрунту, 

складаючи в заповненні близько 0,8 у  нижніх горизонтах ґрунту B і Ck. 

MТ заповнення поховання 240 в діапазоні глибин 30-70 см тільки на 5*10-3 

Aм-1 відрізняється від вміщуючого ґрунту. Різниця збільшується до 30*10-3 

Aм-1 на глибині 70-100 см і до 40 *10-3 Aм-1 глибше 100 см. 

MТ заповнення ями 6 відрізняється від вміщуючого ґрунту на 25*10-3 Aм-1 

починаючи з глибини 70 см (рис. 3.16). 

Ці особливості розподілу намагніченості об'єктів використані нами для 

створення їх магнітних моделей. 

Лабораторні види намагніченості (SIRM, ARM), як і різні показники 

магнітної жорсткості, поводяться аналогічно магнітної сприйнятливості (k, χ) 

і NRM (рис. 3.16). Високі значення ARM, SIRM та відношень ARM/SIRM, kARM/k 

спостерігаються в гумусових горизонтах ґрунту і в заповненні археологічних 

об'єктів, що свідчить про більший вміст в них однодоменних зерен 

сильномагнітного мінералу (магеміту) порівняно з лесовидними суглинками. 

З глибини 90 см в магнетизмі фонового ґрунту зростає роль 

висококоерцитивного мінералу (гематиту) з більшим розміром зерна, що 

призводить до зменшення kfd, ARM/SIRM, S. 

Значення kfd в гумусованих горизонтах Аp, A, Ak фонового ґрунту і по 

всій товщі заповнення поховання 240, а також ями 6 лежать в діапазоні 8-13%, 

що свідчить про високу концентрацію суперпарамагнітних зерен педогенного 

походження. 

Таким чином, в заповненні археологічних об'єктів у складі феромагнітної 

фракції переважають дрібні (суперпарамагнітні і однодоменні) зерна 

педогенного магеміту, що чітко вказує на гумусований шар ґрунту як основне 

джерело матеріалу заповнення. 
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Рисунок 3.16. Могильник Війтенки-1. Зміни магнітних властивостей і 

співвідношень по глибині фонового ґрунту та археологічного ґрунту з 

поховання 240 та ями 6. 

 

3.1.3.3. Фізико-археологічні моделі могил і пояснення магнітних 

аномалій. Для того щоб перевірити, чи розкопані поховання дійсно є 

джерелами виміряних аномалій, ми звернулися до процедури магнітного 

моделювання (розв’язання прямої задачі магнітометрії), яка передбачає 

створення фізико-археологічної моделі (ФАМ) об’єктів. 

Моделювання проводилося за допомогою генератора геопотенціальних 

полів GaMField, запрограмованого у середовищі MATLAB^(R), який 

конструює та візуалізує підповерхневі джерела у тривимірному просторі та 

розраховує їхнє магнітне поле (Pignatelli et al., 2011). Модель підповерхневих 

джерел створюється з шарів прямокутних призм, яким надається потрібна 

намагніченість. 
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Могильник Комарів-1. Модель джерела включала поховання №№ 11 та 12. 

Їхня форма була апроксимована шарами кубиків 20х20х20 см в діапазоні 

глибин 0,8-2,6 м. Кубикам присвоєна намагніченість 32*10-3 Aм-1, яка за 

напрямком співпадає з сучасним магнітним полем (I=650, D=40). На рис. 3.17, 

а, б представлена 3D-модель поховань та розраховане поле. Максимуми 

аномалій зсунуті на 0,7 м на південь відносно центрів поховань. 

Оскільки в реальності територія могильника спотворена орними 

борознами, ми спробували включити до моделювання також орний шар. Його 

модель являла собою паралельні смуги шириною 1 м та товщиною 20 см, 

повернуті на 450 відносно півночі. Смугам була присвоєна від’ємна 

намагніченість, яка дорівнювала 50% NRM (M= -15*10-3 Aм-1) (рис. 3.17, в). 

 

Рисунок 3.17. ФАМ ділянки могильника Комарів-1: 3D магнітні моделі  

та розраховане магнітне поле від поховань 11 та 12 (а, б); (в, г) – те саме з 

урахуванням впливу орних борозен. 

 

Магнітне моделювання показало, що заповнення поховань 11 та 12 має 

достатній контраст намагніченості з вміщуючим ґрунтом, щоб їх можна було 

виявити навіть після недавньої оранки (рис. 3.17, г). ФАМ також кількісно 
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доводять, що заповнення поховань повинно мати таку саму намагніченість, як 

і верхній шар ґрунту, щоб створити аномалії зі спостереженою інтенсивністю. 

Могильник Війтенки-1. Вихідна модель містить просторове 

представлення могили 240 та ями 6 (рис. 3.18). Їхня форма апроксимована 

шарами кубиків 25х25х25 см на глибинах 0,75-1,5 м. Для могили 240 кубикам 

була присвоєна намагніченість 30*10-3 Aм-1 в інтервалі глибин 0,75-1,25 м і 

40*10-3 Aм-1 в інтервалі глибин 1,25-1,5 м. Для ями 6 кубикам присвоєна 

намагніченість 25*10-3 Ам-1 в інтервалі глибини 0,75-1,5 м. Залізний металевий 

інструмент, знайдений у ямі, був змодельований як один куб з намагніченістю 

8 Ам-1. Напрям намагнічування призм (кубиків) відповідає напряму сучасного 

магнітного поля (I = 660, D = 40). На рис. 3.18  подано 3D-представлення 

побудованої моделі разом з розрахованим полем. 

Оскільки залізний інструмент має намагніченість, яка в тисячу разів вища, 

ніж в ґрунтів, його внесок, фактично, обумовлює аномалію (рис. 3.18, в). Хоча 

моделювання також показує, що якби на місці не було металевого предмета, 

зруйнована могила 240 створила б аномалію +1,8 нТ, тобто все одно була б 

виявлена за допомогою магнітометрії (рис. 3.18, б). 
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Рисунок 3.18. ФАМ ділянки могильника Війтенки-1: 3D магнітна модель 

(а)  та розраховане магнітне поле від поховання 240 та ями 6 без залізного 

предмета в ямі 6 (б) та з ним (в). 

 

3.1.3.4. Узагальнення та екстраполяція на інші археологічні об’єкти. Як 

можна бачити з магнітних карт могильників Комарів-1 та Війтенки-1 (рис. 3.9 

та 3.11), слабкі аномалії (2-4 нТл) на могильниках пов’язані із зруйнованими 

похованнями-інгумаціями.  

Зокрема, на Комарові-1 аномалії створили дві з чотирьох розкопаних 

зруйнованих інгумацій. Всі чотири могили були зруйновані в давнину, мають 

глибину не менше 2 м, в усіх випадках шурф вторинного руйнування був за 

розмірами такий самий як і могильна яма, заповнення містило багато 

гумусового матеріалу. Єдиною різницею, яка може допомогти при пошуку 

пояснення, чому могили 4 та 5 не дали аномального магнітного ефекту, була 

різна щільність заповнення. У могилах 4 та 5 воно було достатньо пухке, а в 

11 та 12 – значно більш щільне.  
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На могильнику Війтенки-1 магнітні аномалії створили поховання  195, 

198, 201, 206. Їхня глибина становила 1,22-1,9 м, і всі вони тотально 

зруйновані. Магнітне моделювання поховання 240 показало, що цей об’єкт 

також створює аномалію +1.8 нТл, хоча вона і повністю замаскована 

домінуючою аномалією від залізного предмета, знайденого поруч. Заповнення 

цього поховання щільне, воно значно відрізняється від заповнення 

непоруйнованих інгумацій, яке, зазвичай пухкіше і світліше за кольором. 

Лабораторні вимірювання магнітних властивостей на зразках темно-

сірого заповнення могили 11 з Комарова-1 та могили 240 з Війтенків-1 

показали, що k, NRM, ARM, Mrs, параметри гістерезису Ms, Bc та Bcr, як і  kfd та 

різні співвідношення, такі як Q, S, kARM/k та ARM/Mrs, повністю відповідають 

характеристикам гумусових горизонтів А фонових ґрунтів (рис. 3.15 та 3.16).  

У верхньому шарі ґрунтів обох могильників міститься велика кількість 

SP-SD зерен педогенного походження, про що свідчать максимальні значення 

k, NRM, ARM, SIRM, Ms а також kfd. Як було показано вище, українські 

чорноземні ґрунти містять дрібнозернистий окислений магнетит/магеміт 

(Jeleńska, et al., 2008; Gorka-Kostrubiec et al., 2016). Магнітна мінералогія 

заповнення могил і природного ґрунту, визначена за термомагнітною 

поведінкою намагніченості, ідентична і відрізняється від експериментальних 

даних для зразків лесовидного суглинку. 

Таким чином, ми отримали докази ідентичності кількості і якості 

магнітних фаз могильного заповнення та верхнього шару ґрунту. Склад 

магнітної фази визначається як сукупність не взаємодіючих зерен магеміту/ 

окисленого магнетиту в суперпарамагнітному (SP) та однодоменному (SD) 

стані.  

Суперпарамагнітні зерна визначають магнітну сприйнятливість 

відкладів, але не мають залишкової намагніченості, носіями якої є 

однодоменні зерна (Dearing et al., 1996; Hrouda, 2011; Dunlop & Özdemir, 

1997). Оскільки відношення Q як ґрунту так і заповнення поховань близьке до 

1, обидва типи зерен в рівній мірі визначають їхню сумарну намагніченість. 
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Можна стверджувати, що у заповненні поховань не відбувається значних 

магніто-мінералогічних змін, які можуть призвести до зростання їхнього 

магнетизму. Незважаючи на можливість короткочасного перезволоження на 

дні поховальної ями, розкладання органічної речовини та тіла небіжчика у 

присутності магнітоактивних бактерій не відіграє значної ролі, оскільки 

кількість органічної речовини мала (Linford, 2004; Pickartz et al., 2020). 

За умов достатнього зволоження однодоменні зерна можуть 

орієнтуватися за діючим геомагнітним полем, тобто відклади отримують 

орієнтаційну намагніченість (Verosub, 1989). Це означає, що заповнення 

поховань може отримати NRM та MT тої самої інтенсивності, що й ґрунт у 

випадку, якщо поховальна яма була залишена відкритою і поступово затікала 

поверхневим гумусованим матеріалом, що транспортувався водою 

атмосферних опадів.  

Магнітне моделювання поховань показало відповідність розрахованих та 

спостережених магнітних аномалій.  

Водночас, на обох могильниках знайдені зруйновані інгумації, які не 

створили магнітних аномалій. Відповісти на питання, чому так сталося, 

можна, якщо припустити, що яма поховання була засипана одразу після акту 

руйнування. Схожі ситуації описані в літературі (Fassbinder & Irlinger, 1998; 

Fassbinder, 2010; Fassbinder & Becker, 2003; Fassbinder & Gorka, 2009). 

Перемішування відкладів в процесі викопування і засипки ями призводить до 

«механічного» розмагнічування NRM - рандомізації/розорієнтування 

магнітних зерен (Fassbinder, 2015). Таким чином формується негативна 

аномалія. З часом, завдяки процесам посторієнтаційного і в’язкого 

намагнічування, намагніченість частково відновлюється аж до повного 

зникнення аномалії.  

Аналогічним чином можна пояснити, чому непорушені інгумації 

«невидимі» для магніторозвідки.  
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Негативні аномалії, сформовані за описаним механізмом, часто 

спостерігаємо на місцях старих розкопів, в том числі і на Комарові-1. 

Подібним чином формуються також аномалії-завади від орних борозен. 

В результаті дослідження доходимо важливого археологічного висновку 

про те, що на могильнику можуть зустрічатися зруйновані інгумації, які були 

засипані одразу після акту вторгнення у могилу, і ті, які були покинуті 

відкритими після зруйнування.  

В своїй аналітичній роботі, присвяченій зруйнованим похованням 

могильника Війтенки-1, В. Руснак і Д. Філатов (Руснак и Филатов, 2019), 

пояснюючи причини руйнування, відмічають, що це відбувалося, в першу 

чергу, з могилами, які мали поверхневі ознаки, тобто горбок або навпаки, 

просідання. Основою причиною руйнування могил автори вважають 

пограбування. Продовжуючи думку авторів можна зробити припущення, що 

могили, які грабувалися на діючому цвинтарі: мали поверхневі ознаки і могли 

бути пограбовані прицільно, без повного руйнування; шурфи вторинного 

вторгнення одразу засипалися, щоб замаскувати пограбування. Такі могили, 

як і непоруйновані поховання, неможливо виявити за допомогою 

магніторозвідки. 

Могили, які грабувалися після припинення функціонування цвинтаря і 

вже не мали поверхневих ознак, зазвичай потрібно було шукати, риючи велику 

яму; після пограбування вони залишалися відкритими. Саме такі об'єкти 

становлять найкращі цілі для археолого-магнітних досліджень. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити цілу низку 

важливих висновків стосовно подальшого дослідження ефективності 

магнітометрії при пошуках давніх могильників і подібних до них об'єктів у 

Лісостепу і Степу України. 

1) Найважливішими факторами, що контролюють утворення магнітних 

аномалій на археологічних пам'ятках за відсутності дії вогню є: 

а) спосіб засипки земляного об'єкта;  

б) вміст вологи в заповненні;  
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в) вміст гумусованого матеріалу в заповненні.  

Процедура магнітного моделювання допомагає кількісно оцінити 

аномалію, яка може сформуватися за певних умов в результаті дії всіх 

згаданих факторів. 

2) Поступове запливання гумусованим ґрунтом археологічної структури 

з негативним рельєфом (могили, рову, ями), яке відбувається за участі води 

атмосферних опадів, призводить до формування слабких позитивних 

магнітних аномалій. При цьому матеріал заповнення повинен бути не тільки 

достатньо гумусованим, тобто мати високу магнітну сприйнятливість, а й 

достатньо зволоженим для того, щоб у заповненні могла сформуватись 

орієнтаційна залишкова намагніченість. 

Аномалія, сформована за описаним механізмом, буде інтенсивнішою, 

чим глибшою є негативна структура, чим коротшим є гумусовий горизонт 

ґрунту і чим більшою буде різниця намагніченості між ним і лесовидним 

суглинком. 

Звідси випливає, що умови для постановки археолого-магнітних 

досліджень земляних об’єктів кращі в Степу порівняно з Лісостепом. 

Крім того, слід мати на увазі, що якщо територія пам’ятки колись 

підлягала глибокій оранці, це може суттєво знизити можливість виявлення 

неглибоких об’єктів за допомогою магніторозвідки. При глибокій оранці 

руйнується орієнтаційна залишкова намагніченість глибоких підґрунтових 

шарів, куди не проникає достатньо вологи для того, аби вона могла 

відновитись. Саме тому негативні магнітні аномалії від плантажного 

розорювання реєструються протягом багатьох років. 

Наші дослідження загалом заперечують можливість виявлення 

непоруйнованих ґрунтових поховань в зонах розвитку чорноземних ґрунтів за 

допомогою магніторозвідки. Однак, старі розкопи, які, фактично, є 

засипаними ямами із знищеною орієнтаційною намагніченістю заповнення, 

ще довго проявляються в магнітному полі як негативні аномалії. Це наштовхує 

на роздуми про часові рамки формування намагніченості в ґрунтах. Для 
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пошуку відповіді на це питання необхідні експерименти з фізичного 

моделювання і моніторингу намагніченості ґрунтів (Бондарь и Диденко, 2020; 

Bondar et al., 2021b). 

 

3.2. Діелектрична проникність та моделювання георадарних даних 

 

Для оцінки потенційної ефективності георадарного методу на підставі 

розв’язання прямої задачі ключове значення має вірне уявлення про розподіл 

діелектричної проникності та електропровідності в середовищі. 

Побудова ФАМ і прогнозування хвильового поля на її основі, тобто 

розрахунок синтетичної радарограми, допомагає кількісно оцінити 

можливості методу при дослідженні конкретної пам’ятки і обрати вірну 

методику польових спостережень і обробки даних. 

Подібність кінематичних і динамічних характеристик спостереженої та 

розрахованої радарограми також слугує важливим критерієм перевірки 

правильності інтерпретації даних георадіолокації. 

Зокрема, така потреба виникла в процесі завірки аномалій, виділених по 

результатам інтерпретації даних вимірювань з георадараграми 300 та 500 МГц 

в Іллінській церкві в Суботові.  

Моделювання георадарних даних виконано за допомогою GprMax - 

програмного забезпечення з відкритим кодом, яке імітує розповсюдження 

електромагнітних хвиль методом чисельного розв’язання системи рівнянь 

Максвелла методом кінцевих різниць на зміщених мережах Finite Difference 

Time Domain (FDTD), другого порядку апроксимації, також відомим як Yee 

algorithm (Warren et al., 2016). 

При моделюванні геометричні параметри досліджуваних середовища та 

об'єкта взяті за результатами інтерпретацій георадарних даних з уточненими 

глибинами границь за даними бурінням. Фізичні властивості досліджуваної 

середовища та об'єкта, визначені з незалежних вимірювань. Для генератора та 

приймача електромагнітної хвилі задавали параметри (частота, форма 
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сигналу, крок дослідження, глибинність), наближені до характеристик 

використаних георадарів. 

Об’єкт моделювання являв собою камеру з арочним склепінням, верх якої 

розташований на глибині 2,4 м, а підлога ― на глибині 4,0 м. Ширина по 

підлозі становить біля 2 м і зменшується догори, довжина ― 3,0 м (рис. 6.5, б). 

Відносна діелектрична проникність середовища визначена з урахуванням 

фактичної глибини до склепіння об’єкта при швидкості електромагнітної 

хвилі 90 м/мкс. 

В георадіолокації, за припущення про малі втрати в середовищі (тобто 

уявна частина відносної діелектричної проникності, пов’язана з кінцевою 

провідністю діелектрика, дорівнює 0), швидкість розповсюдження 

електромагнітних імпульсів напряму пов’язана з дійсною частиною відносної 

комплексної діелектричної проникності середовища (ε):  

𝜐 =
𝑐

√𝜀
 

де с ― швидкість світла у вакуумі.  

Легко підрахувати, що в даному випадку для вміщуючого ґрунту ε = 11, а 

для менш щільної супіщано-суглинистої засипки об’єкта ця величина буде 

дещо менше: ε = 6.  

Питому електропровідність ґрунту (χf) легко підрахувати як параметр, 

обернений електричного опору на заданій частоті зондування (ρf). ρf може 

суттєво відрізнятись від питомого опору ґрунту на постійному струмі (ρconst), 

оскільки залежить не тільки від типу породи, її вологості і мінералізації 

вологи, але й від частоти електромагнітної хвилі. Загальною закономірністю є 

зменшення питомого опору із зростанням частоти. Відповідно до емпіричних 

відомостей, наведених в роботі (Владов и Старовойтов, 2004), для частот 300-

500 МГц коефіцієнт К=ρconst/ρf взятий рівним 10. ρconst  був визначений за 

даними ТЕО (Бондар та ін., 2020), середнє значення ρconst для ґрунту в 

інтервалі глибин 0―5,0 м складало 40 Ом*м. Для заповнення об’єкта прийнято 
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ρ =100 Ом*м. Неважко підрахувати, що χf буде становити 0,0025 та 0,001 См/м 

для середовища і об’єкта відповідно.     

Магнітна сприйнятливість (k) суглинків и супісків, які відслонюються в 

яру біля церкви, не перевищувала 0,2÷0,3*10-3 од. СІ. Ймовірно, засипці 

об’єкта притаманні такі самі значення k. Можемо підрахувати магнітну 

проникність середовища (μr), яка пов’язана з k співвідношенням μr = 1+k, 

тобто μr як ґрунту, так і об’єкта становить 1,0003, тобто, за бажанням, цим 

параметром можна знехтувати. 

Таким чином, вхідний файл для побудови синтетичної радарограми для 

центральної частоти георадара 300 МГц у програмі GprMax виглядає 

наступним чином: 

1 #title: B-scan Subotiv 300MHz 

2 #domain: 15.5 9.0 0.002 

3 #dx_dy_dz: 0.02 0.02 0.002 

4 #time_window: 120e-9 

5 #material: 11 0.0025 1.0003 0 soil 

6 #material: 6 0.001 1.0003 0 obj 

7 #waveform: ricker 1 0.3e9 my_ricker 

8 #hertzian_dipole: z 0.02 8.6 0.001 my_ricker 

9 #rx: 0.36 8.6 0.001 

10 #src_steps: 0.06 0 0 

11 #rx_steps: 0.06 0 0 

12 #box: 0 0 0 15.00 8.5 0.002 soil 

13 #cylinder: 3.0 5.2 0 3.0 5.2 0.002 0.9 obj 

14 #box: 2.1 4.3 0 3.9 5.2 0.002 obj 

Тут рядок 1 ― умовна назва моделі; рядок 2 ― геометричні параметри 

досліджуваного середовища (м): 15,5 ― довжина, 9,0 ― висота, 0,002 ― 

ширина; рядок 3 ― дискретність простору (по трьом осям ― Δx, Δy, Δz); рядок 

4 ― часове вікно для моделювання (Δt); рядок 5 ― характеристика вміщуючої 

породи: 11 ― відносна діелектрична проникність (дійсна частина), 0,0025 ― 
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питома електропровідність (См/м), 1,0003 ― відносна магнітна проникність, 0 

― діелектрична проникність (уявна частина) (magnetic loss) (Ом/м), soil ― 

назва матеріалу з означеними характеристиками; рядок 6 ― характеристика 

матеріалу об’єкта (опис аналогічно як у рядку 5); рядок 7 ― характеристика 

джерела сигналу: 1 ― амплітуда, 0.3e9 ― частота 300 МГц, my_ricker ― 

форма сигналу, яка відповідає імпульсу Рікера; рядок 8 ― початкове 

положення генератора; рядок 9 ― початкове положення приймача; рядок 10 

― крок дослідження для генератора; рядок 11 ― крок дослідження для 

приймача; рядок 12 ― масив вміщуючої породи, заданий у вигляді 

паралелепіпеда з відповідними координатами нижнього лівого кута (перші три 

цифри) і верхнього правого (наступні три цифри), soil ― матеріал вміщуючого 

середовища з раніше заданим параметрами (рядок 5); рядки 13,14 ― підземний 

об’єкт, заданий як хід арочної форми у вигляді комбінації циліндра та 

параллелепіпеда (опис відповідно до рядка 12, матеріал ― рядок 6). 

На рис. 3.19 представлена візуалізація 2D моделі арочного об’єкта в 

середовищі і синтетичні радарограми, розраховані для зондуючих частот 300 

та 500 МГц.  Отримані радарограми схожі з фактично виміряними з допомогою 

георадарів 300 и 500 МГц (див. підрозд. 6.1, рис. 6.3, б; 6.4, а), що можна 

розглядати як додаткове підтвердження інтерпретації (наявність підземного 

об’єкту з арочним перетином під підлогою церкви) (Bondar et al., 2019b; 

Бондар, 2020; Бондарь и др., 2020). 
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           а)                                       б)                                              в) 

Рисунок 3.19. Іллінська церква в Суботові. 2D геометрична модель (а) і 

синтетичні радарограми, отримані в результаті чисельного моделювання 

відгуку від моделі для частот зондування 300 МГц (б) і 500 МГц (в). 

 

3.3. Висновки до розділу 

 

1. Добре розвинені чорноземні ґрунти Лісостепу і Степу України  

демонструють підвищення магнітних характеристик χ, Ms, SIRM, ARM, які 

залежать від концентрації магнітних мінералів, у верхніх гумусованих 

горизонтах порівняно з ґрунтотвірною породою. Гумусовий горизонт зазвичай 

має потужність 70-80 см, нижче цього рівня намагніченість ґрунтів різко 

спадає. Виключення становлять ґрунти з довгим профілем, які можуть 

сформуватися в результаті олучнення. 

2. Мінералом-носієм намагніченості у чорноземах є окислений магнетит-

магеміт у SP/SD стані, в лесовій породи зростає значення домішки MD 

гематиту. 

3. Природний чорноземний ґрунт як вміщуюче середовище для 

археологічних об’єктів повинен складатися, щонайменше, з двох шарів: 

гумусового та лесовидного суглинку. Слід мати на увазі, що при порушенні 

цілісності ґрунтового покриву магнітний матеріал верхнього шару потрапляє 

до глибоких горизонтів. 
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4. Ґрунти, поховані під давніми насипами, зберігають будову профілю і 

намагніченість часу поховання. 

5. Конструкції з обпаленої глини, випалена цегла і кераміка зберігають 

сильну термозалишкову намагніченість і мають високу магнітну 

сприйнятливість завдяки значному вмісту сильномагнітних оксидів заліза. 

Домішка обпаленого матеріалу є основною причиною підвищення 

намагніченості житлових і господарських об’єктів на поселеннях. 

6. Найважливішими факторами, що контролюють утворення магнітних 

аномалій на археологічних пам'ятках за відсутності дії вогню є: 

а) спосіб засипки земляного об'єкта;  

б) вміст вологи в заповненні;  

в) вміст гумусованого матеріалу в заповненні.  

Процедура магнітного моделювання допомагає кількісно оцінити 

аномалію, яка може сформуватися за певних умов в результаті дії всіх 

згаданих факторів. 

7. Поступове запливання гумусованим ґрунтом археологічної структури з 

негативним рельєфом (могили, рову, ями), яке відбувається за участі води 

атмосферних опадів, призводить до формування слабких позитивних 

магнітних аномалій. При цьому матеріал заповнення повинен бути не тільки 

достатньо гумусованим, тобто мати високу магнітну сприйнятливість, а й 

достатньо зволоженим для того, щоб у заповненні могла сформуватись 

орієнтаційна залишкова намагніченість. 

Аномалія, сформована за описаним механізмом, буде тим інтенсивнішою, 

чим глибшою є негативна структура, чим коротшим є гумусовий горизонт 

ґрунту і чим більшою буде різниця намагніченості між ним і лесовидним 

суглинком. 

Звідси випливає, що умови для постановки археолого-магнітних 

досліджень земляних об’єктів кращі в Степу порівняно з Лісостепом. 

8. Дослідження фізичних характеристик археологічних ґрунтів і об’єктів 

необхідні для створення адекватних фізико-археологічних моделей, які 
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кількісно описують ситуацію на пам’ятці. Кількісна інтерпретація археолого-

геофізичних даних має проводитись з урахуванням характеристик 

вміщуючого ґрунту та їх вертикальних змін по розрізу.  
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РОЗДІЛ 4. АРХЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ 

ГЕОФІЗИЧНОГО КАРТУВАННЯ ДАВНІХ ПОСЕЛЕНЬ І ГОРОДИЩ 

 

Ландшафтне положення давніх поселень і городищ не є випадковими, а 

відображає вплив комплексу факторів, які визначали життя суспільства 

(захищеність, доступ до води, близькість до торговельних шляхів тощо). В 

межах самих поселень і городищ складний комплекс культурних, соціальних і 

особистісних факторів впливав на розташування жител, будинків і 

господарських споруд. Тобто, плани поселень несуть важливу інформацію про 

життя суспільства. Житлові і господарські об’єкти на поселеннях, як правило, 

створюють контрастні геофізичні аномалії, а для складання планів поселень 

часто використовують геофізичні методи. Найбільш вживаним і ефективними 

серед них є магнітометрія, завдяки високій детальності вимірювань, з одного 

боку, і можливості швидко дослідити великі площі, з іншого. 

Нами здійснені численні магнітні знімання на поселеннях і городищах 

різних археологічних культур від доби енеоліту до середньовіччя (Bondar et 

al., 2011a; 2011c; Bondar & Liubitchev, 2014; Бондар та ін., 2006а; 2010а; 

2013а; 2013в; 2019б; Бондар та Башкатов, 2014; Бондарь, 2014; 2015; 

Бондарь и др., 2006; 2007а; 2007б; 2008а; 2008б; 2011; 2012а; 2012б; 2013а), 

однак до даного розділу включені лише ті, результати, які підтверджені 

розкопками та/або несуть методологічну новизну. 

 

4.1. Структурні особливості поселень доби бронзи за магнітними 

даними 

 

4.1.1. Результати магнітного знімання, інтерпретації та археологічної 

перевірки аномалій на поселенні Єристівка-2 

  

Основною метою геомагнітного знімання на археологічних пам’ятках 

Єристівка-1 та 2 (N49,80; E33,70) біля с. Єристівка, Кременчуцького р-ну 
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Полтавської обл. був пошук об’єктів і оптимізація об’ємів наступних 

археологічних досліджень. Загальна площа обстеження становила 8 га. 

Поселення Єристівка-1 було відкрите к. і. н. О.Б. Супруненком під час 

розвідок 2007-2008 рр. на території землевідводу під Східні відвали ВАТ 

«Єристівський ГЗК» (Супруненко, 2014). Територія витягнута у 

меридіональному напрямку, розорюється.  

Поселення представлене матеріалами раннього та пізнього бронзового 

віку: катакомбної, зрубної культур, що датуються відповідно ХVIII – XVII та 

XV – XIV ст. до н.е. Серед знахідок – значна кількість фрагментів ліпної 

кухонної і столової кераміки, уламки обрубаних та потрощених кісток тварин, 

шматки граніту, кварциту тощо. О.Б. Супруненко зафіксував на поверхні сім 

плям попелищ заввишки 0,1 – 0,3 м, що мають розміри – від 8×10 до 14×16 м. 

Ці скупчення є залишками житлово-господарських будівель. Вони 

розташовані двома майже паралельними рядами, витягнутими з півночі на 

південь, уздовж русла, утворюючи, на думку дослідника,  стародавню 

«вулицю». Нажаль, під час наших досліджень, у 2016 р., ці попелища не 

простежувались візуально. 

Поселення Єристівка-2 складається з 20-ти розораних підвищень-насипів, 

висотою 0,2-0,5 м і діаметром 10-21 м. Група цих пагорбів розташована, по 

обидва боки від польової дороги до колишніх тваринницьких ферм, витягнута 

ланцюжком на 0,35 км. Археологічні дослідження двох з цих пагорбів 

встановили їх приналежність до решток селища чорноліської культури 

(Супруненко, 2009). Ледве помітні пагорби позначають місце розташування 

жител чи є слідами садибної забудови цього поселенського комплексу. 

За магнітними даними (рис. 4.1) на поселенні Єристівка І фіксується 

низка маленьких за розмірами (до 4 м2) слабкоінтенсивних (до 3 нТл) 

позитивних аномалій, джерелами яких можуть виступати рештки давніх жител 

і господарських споруд, втім, археологічних досліджень тут не проводилося. 

На магнітній карті Єристівки-2 добре видно стару польову дорогу, яка 

наразі розорана. Вона проявилася у вигляді лінійної структури, створеної 
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підсипкою зі щебню з залізистих кварцитів (рис. 4.1). Одразу звертає на себе 

увагу аномалія 1 (рис. 4.2, а) завдяки своїй правильній овальній формі і 

значним розмірам 60х90м. Аномалія витягнута  у субширотному напрямку. В 

її структурі прослідковуються окремі  ділянки підвищення індукції 

геомагнітного поля, вірогідно пов`язані з окремими об`єктами. Археологічні 

дослідження аномалії 1 не виявили на її місці давньої земляної конструкції або 

іншого порушення цілісності грунтового покриву (Башкатов та Бітковська, 

2017). 

Крім того, на поселенні Єристівка-2, під трьома аномаліями з 

інтенсивністю 3-4 нТл та з розмірами 3-10 м, розкопані три житла-землянки, 

заглиблені на 0,8-1,4 м від рівня сучасної денної поверхні (Башкатов, 

Бітковська, 2017; 2018; 2019) (рис. 4.2,б,в,г). 

На нашу думку, аномалія 1 є прикладом MG-структури (від англ. MG - 

Magnetic Ghost -  магнітна примара), що визначається як археологічний об’єкт, 

тобто, рів, яма або могила, який спричиняє збурення у магнітному полі, але не 

виявляється візуально за кольором ґрунту в процесі подальших розкопок 

(Fassbinder et al., 1998; Leckebusch et al, 2000; Breitwieser et al., 2001). 

Ґрунтові умови, в яких з’являються MG-структури, наразі не до кінця 

зрозумілі. Необхідні подальші дослідження кореляції між кольором ґрунту і 

його магнітними властивостями. Втім, є роботи, в яких причиною появи MG-

структур називається розкладання органічної речовини, яке спровокувало 

зміни у магнітній мінералогії ґрунту. До прикладу Н. Лінфорд (Linford, 2002) 

повідомляє про знахідки поховань за аномаліями, спричиненими 

розкладанням тканин тіла і кісткового матеріалу в умовах кислого піщаного 

ґрунту. А Брайтвейзер (Breitwieser et al., 2001) дослідив рів навколо 

ранньонеолітичного житла, який «зникає» через кілька метрів. Дослідник 

зробив висновок, що навіть невеликі зміни ґрунтових умов можуть значно 

вплинути на збереженість археологічного об’єкта. 

На поселенні Єристівка-2 всі об’єкти виявлені археологами на рівні 0,7-

1,0 м (рівень «материка»), при цьому всі вони заглиблені в «материк» не 
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більше ніж на 0,3 м. Такий глибокий рівень виявлення пояснюється значним 

перемішуванням перехідного горизонту ґрунту риючими тваринами. Отже, і 

об’єкт, який спричинив MG-аномалію 1 міг бути неглибоким і не досягати 

рівня непорушеної материкової породи. 

 

Рисунок 4.1. Карта магнітного поля поселень Єристівка-1 та Єристівка-2. 
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а) 

б) 

в) 

г) 

Рисунок 4.2. Єристівка ІІ. Розкопані об’єкти на фрагменті магнітної карти 

(а); споруда 2: на рівні виявлення (0,4 м від денної поверхні) (б), вибрана (в); 

споруда 4 (г). 

 

4.1.2. Результати магнітного знімання, інтерпретації та археологічної 

перевірки аномалій на поселенні Кощіївка-8  

 

MG-структура, аналогічна вищеописаній, досліджена  на багатошаровому 

поселенні Кощіївка-8 (N50,160; E29,950) у Фастівському р-ні Київської обл. 

Вона була витягнута в напрямку північ-південь, мала розміри 30х50 м, 

максимальна інтенсивність аномалії складала 8 нТл (рис. 4.3). 

Археологічні розкопки самої аномалії не виявили на її місці ніякої 

земляної конструкції. Практично в центрі аномалії, на глибині 0,7 м знайдена 

вимостка з обпаленого каміння з розмірами 4х4 м. Археологи припускають 



190 

 

ритуальний характер комплексу (Лысенко,2009) приналежного до однієї з 

культур тшинецького культурного кола (XVI - середина XII ст. до н. е.). 

 

 

Рисунок 4.3. Кощіївка-8. Карта геомагнітного поля, на якій яскраво 

виражена аномалія типу Magnetic Ghost. 
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4.2. Планування Ешерського городища античної доби в Абхазії за 

магнітними даними 

 

Ешерське городище є єдиною фортифікаційною спорудою античної доби 

на території Абхазії. Городище знаходиться в 10 км на захід від Сухума на 

правому березі річки Гуміста, на території села Нижня Ешера. 

Пам'ятка є багатошаровою. Тут відомі окремі знахідки доби пізньої 

бронзи (імовірно, ця територія використовувалася тоді як могильник). На 

верхньому майданчику городища виявлений шар архаїчного часу (VI ст. до 

н.е.), імовірно, тут знаходилася садиба представника місцевої еліти, що мав 

торгові або обмінні зв'язки з греками-колоністами. Починаючи з епохи 

еллінізму городище забудовується капітальними фортифікаційними 

спорудами (стіни і вежі), які зводяться переважно з каменю. Стіни були 

завтовшки до 2-х метрів. На нижньому майданчику споруджується велика 

будівля громадського призначення, звідки походять залишки бронзової 

таблички з грецьким написом кінця IV ст. до н.е. Городище мало власну 

систему водопостачання, що складалася з керамічних труб. Не пізніше першої 

половини І ст. до н. е. в результаті нападу місцевих племен воно було 

зруйноване і спалене вщент (Шамба, 1980). 

Ще на початку ХХ ст. усе городище було вкрито лісом, вирубаним в 20-х 

роках. У 1968 р. схили пагорба терасували за допомогою плантажної оранки 

глибиною до 80 см. Подробиці існування поселення і стан ґрунту на городищі 

винятково важливо знати для того, щоб вірно інтерпретувати польові 

геофізичні дані. 

Загальна площа  магнітного знімання склала близько 2,5 га. На 

інтерпретаційні схемі (рис. 4.4) представлені збурення магнітного поля, 

джерелами яких можуть виступати як археологічні так і техногенні об'єкти.  

Прикладом техногенних збурень є структура магнітного поля в західній 

частині городища, на північ від аномалії 13. Тут проходить лінія 

електропередач, а також валяються кузови автомобілів. 
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Скупчення дрібних знакозмінних аномалій спостерігається на півночі. 

Таким чином проявляють себе уламки снарядів та інше металеве сміття. За 

свідченнями місцевого населення, північна частини городища інтенсивно 

обстрілювалася під час війни 1992-93 рр. 

У північно-східному куті городища знаходиться сильномагнітний об'єкт, 

ймовірно, вежа (аномалія 1). Її розташування, розміри і форма подібні до 

раніше розкопаних на городищі фрагментів «житлових стін» (Шамба, 1980). 

 

 

Рисунок 4.4. Інтерпретаційна схема ймовірного розташування 

археологічних об’єктів на підставі карти магнітних аномалій Ba: 1 - залишки 

вежі; 2,4 –фрагменти водогону; 3,6,7,12,13 – фрагменти стін; 5, 8-11, 14-18 – 

залишки давніх споруд. Штриховими прямокутниками позначені скупчення 

техногенних аномалій. 
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Найбільш інтенсивні позитивні аномалії (до 1000 нТл) зі спряженими 

негативними частинами з північного боку, зумовлені стінами фортеці. Це 

аномалії 6, 7 і 13. Фортифікаційні укріплення можуть створювати і такі 

аномалії як 3 і 12, причому, стіна 12 сильно пошкоджена плантажної оранкою, 

що добре видно на магнітній карті. Джерелами цих аномалії також можуть 

виявитись залишки великих будівель. 

Стародавні споруди всередині городища також можуть бути джерелами 

контрастних знакозмінних магнітних аномалій. Яскравими прикладами 

служать об'єкти 3 і 5. На користь їх археологічного походження свідчить 

північне розташування негативних частин відповідних аномалій. Менш 

потужними, меншими за розмірами, і гірше збереженими, ймовірно, є споруди 

8,10,11, 14-18. Цікавим є об'єкт 9, який створює кільцеву позитивну аномалію 

правильної форми. Не виключено, що це можуть бути залишки поховальної 

або культової кромлехоподібної споруди доби пізньої бронзи. 

Цілком ймовірно, що лінійна аномалії 2, що знаходиться в північно-

східній частині городища, біля вежі 1, а також аномалія 4, можуть виявитися 

фрагментами древнього водогону. 

Для того, щоб визначити чому фортифікаційні споруди створюють 

аномалії різної інтенсивності, вивчалася польова магнітна сприйнятливість 

ґрунтів і валунів, з яких споруджені розкопані раніше північні й східні стіни 

Ешерського городища. Вимірювання виконані портативним капаметром 

ПІМВ (Геологорозвідка, РФ). 

Ґрунт на городищі має k = 4 *10-4 од. СІ. Обпалені ґрунтові шари мають 

червонуватий відтінок. Вони значно збагачені магнетиками, їх k досягає 3 *10-

3 од. СІ. Гірські породи, використані при будівництві фортеці, можна умовно 

розділити на 2 групи: слабкомагнітні - сприйнятливість яких подібна до 

сприйнятливості необпаленого ґрунту, і сільномагнітні, k яких може в сотні 

разів перевищувати k ґрунту. 

До першої групи відносяться вапняки (1-3 *10-5 од. СІ), пісковики й 

алевроліти (3-5*10-4 од. СІ), діабази (4 -15 *10-4 од. СІ). 
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До другої групи належать пегматоїдні граніти (1,5 *10-5 од. СІ), а також 

обпалені діабази, які в результаті пожежі набули магнітної сприйнятливості до 

3 *10-2 од. СІ. 

За візуальною оцінкою близько 40% всього каміння в фундаментах 

фортечних стін становлять саме діабази. Під час пожежі, каміння фортечних 

стін набуло високої термозалишкової намагніченості і, завдяки цьому, стіни 

нині є джерелами сильних знакозмінних аномалії.  

Фортечна стіна, яка не горіла, повинна створювати помірну позитивну 

аномалію за рахунок сумарної індуктивної намагніченості окремих блоків. 

Кожен камінь у споруді має свій напрямок вектора NRM і в мурі безліч 

різноспрямованих векторів взаємно компенсуються. З таких міркувань можна 

припустити, що стіна 12 не горіла, або обпечена не так сильно, як стіни 6,7,13 

і вежа 1 (Бондарь и др, 2012б; 2013а; Бондар та ін., 2013а). 

 

 

4.3. Результати магнітного знімання, інтерпретації та археологічної 

перевірки аномалій на поселенні пізньоримського часу Комарів 

 

Комплекс пам'яток пізньоримського часу з залишками скляного 

виробництва Комарів розташований у Кельменецькому р-ні Чернівецької обл. 

на правому високому березі р. Дністер. Він складається з поселення (Комарів) 

та могильника (Комарів-1) (рис. 4.5).  

Культурний шар поселення зафіксовано вздовж двох схилів (південного 

і північного) невеликого безіменного струмка, який через 5 км впадає в 

Дністер (рис. 4.5,б,в). Загальна площа поселення становить близько 30-35 га.  

Вся поверхня поселення розорюється до глибини 0,2-0,3 м. Найбільші 

пошкодження поселення отримало через будівництво дороги Комарів-

Кельменці у 60-х роках минулого століття.  

Під час багаторічних археологічних досліджень встановлено, що на 

пам'ятці присутні матеріали: доби палеоліту, бронзи (ІІ тис. до н.е.), раннього 
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залізного віку (IX\VIII - IV\III ст. до н.е.) і раннього середньовічного часу (VI-

VII ст. н.е.). Проте, це окремі комплекси та поодинокі знахідки.  Переважна 

частина археологічного матеріалу відноситься до пізньоримського часу (III - 

IV ст. н.е.) (Смішко, 1964; Петраускас, 2014).  

 

 

Рисунок 4.5. Комплекс пам'яток пізньоримського часу із залишками 

скляного виробництва Комарів: на карті України (а); на топокарті місцевості; 

на космознімку з ресурсу Google Earth (в). 

 

Поселення черняхівської культури біля Комарова було відкрито 

А. П. Чернишом у 1950 р.  У 1956-1957, 1962, 1965 та 1969 рр. розкопки на 

пам’ятці провадив М. Ю. Смішко. За цей час було розкопано 3732 м2 площі і 

досліджено 37 об'єктів пізньоримського часу та три споруди раннього 

залізного віку. У 1974 р. розкопки на поселенні продовжила Ю. Л. Щапова 

(Щапова, 1978). На площі 192 м2 були відкриті дві житлові споруди та один 

гончарний горн.  



196 

 

У 2012-2020 рр. археологічні дослідження пам'ятки продовжила спільна 

експедиція Інституту археології (Київ), керівник – к. і. н. Петраускас О.В. За 

час роботи експедиції розкопано понад 1100 м2 площі поселення де 

досліджено 29 стаціонарних археологічних об’єктів. Основні типи споруд, які 

зафіксовані на поселенні це: наземні будівлі з глинобитними конструкціями 

(до гл. 0,6/0,7м); наземні споруди стовбової конструкції (до глиб. 0,3-0,5м); 

напівземлянки (заглиблені в материк до 1,7м); будинок на кам'яному 

фундаменті; гончарні горни; піч склоплавильна з плінфи; наземні вогнища 

переважно з каменю; споруди господарського та  виробничого призначення 

(ями, будівлі тощо).  

Високоточним геомагнітним зніманням на поселенні охоплено 2,3 га. 

Полігони 1 та 2 геомагнітного знімання знаходять в межах північно-західної 

та південної частин поселення відповідно (рис. 4.5, в). На картах аномалій 

магнітної індукції Ba виділяється чимало локальних збурень, більше семи 

десятків з яких можуть бути віднесені до окремих археологічних об’єктів або 

цілих комплексів давніх споруд (рис. 4.6, 4.8). Насамперед це знакозмінні 

аномалії, в яких позитивна частина з інтенсивністю 27-100 нТл має 

ізометричну форму, а з півночі її облямовує негативна аномалія, інтенсивність 

якої становить 16-18% від позитивної. Такі аномалії притаманні потужним 

об’єктам з глини, які зазнали обпалення in situ – виробничим горнам. Площа 

аномалії, зазвичай, перевищує розміри об’єкта. За останні роки деякі з них 

досліджені археологічно, виявлені потужні гончарні горни двоярусної 

конструкції 2, 9, 17, 21, а також сміттєва яма 14, яка містила великі шматки 

обпаленої глини (табл. 3.2, рис. 4.7, 4.9). Присутність передгорнової ями, 

заповненої ґрунтом з рештками керамічного виробництва, часто зумовлює 

видовжену форму позитивної частини магнітної аномалії біля горна. 

Аномалію >10 нТл створило житло 8 з потужною пічкою-кам’янкою 

всередині. Інші житлові і господарські споруди створили слабкі аномалії (4-9 

нТл) з розмірами, які приблизно відповідають розмірам об’єктів. 
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У межах полігону 1 звертають на себе увагу позитивна аномалія А з  

розмірами 12х5 м і комплексні аномалії B та C, які можуть бути попередньо 

проінтерпретовані як виробничі майстерні (рис 4.6). 

На поселенні були також розкопані об’єкти, які не створювали збурень 

магнітного поля. Це напівземлянка 13, а також кам’яна будівля 26. Ймовірно, 

відсутність аномалії над напівземлянкою 13 пояснюється її малою 

вертикальною потужністю, адже вона заглиблена в материковий лесовидний 

суглинок лише на 20 см. Втім, подібна до неї за потужністю споруда 19 

створила слабку аномалію, отже найбільш обґрунтоване пояснення криється у 

порівняно слабкій намагніченості заповнення напівземлянки 13, що може бути 

при значній домішці лесовидного суглинку в заповненні. Відсутність аномалії 

від кам’яної споруди 26 пояснюється тим, що залишки її фундаментів складені 

з діамагнітного матеріалу – вапняку - і не є достатньо масивними, або 

спричинити негативне збурення поля.  

 

Рисунок 4.6. Карта аномалій магнітної індукції полігону 1 на поселенні. 

Цифрами позначені розкопані археологічні об’єкти – джерела відповідних 

аномалій; цифрами в колах позначені місцезнаходження об’єктів, які не дали 
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аномалій; літерами позначені комплексні аномалії, описані в тексті. Білим 

прямокутником показаний контур розкопу 2011 р. (за рік до дати знімання). 

 

Крім того, нами була рекомендована до археологічної перевірки слабка 

аномалія, на місці якої (позначено хрестиком на рис. 4.6) не виявлено об’єкту. 

Розглядаючи магнітну карту полігону 2 можна бачити кілька паралельних 

лінійних структур – слідів колишніх ярів, орієнтованих у північно-східному 

напрямку. Вказана аномалія вкладається до ланцюжка подібних їй збурень, 

орієнтованого так само, як більші яри, тобто має геоморфологічне походження 

(утворилася шляхом заповнення западини гумусовим матеріалом). 

 

Рисунок 4.7. Фотографії вибраних археологічних об’єктів, розкопаних в 

межах полігону 1: а – горн № 2, б - житло-напівземлянка №8, в - споруда на 

кам’яному фундаменті 26. 

 

 

Рисунок 4.8. Карта аномалій магнітної індукції полігону 2 на поселенні. 

Цифрами позначені розкопані археологічні об’єкти – джерела відповідних 
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аномалій, цифрами в колах позначені місцезнаходження об’єктів, які не дали 

аномалій, хрестиком позначена геоморфологічна аномалія, описана в тексті. 

 

Таким чином, локальні збурення геомагнітного поля на поселенні Комарів 

викликають в першу чергу теплотехнічні споруди (горни, пічки) і особливо їх 

скупчення (виробничі майстерні?), а також заглиблені в материковий лес 

житлові та виробничі споруди, заповнення яких містить значну домішку 

обпаленої глини, кераміки, криці тощо. 

 

 

Рисунок 4.9. Фотографії вибраних археологічних об’єктів, розкопаних в 

межах полігону 2: а - житло-напівземлянка 13; б - сміттєва яма 14; в - 

виробнича споруда 15, г - житлова споруда. 

 

Поселення розташоване на схилах південної експозиції, які, на відміну від 

протилежних схилів, підлягають процесам змивання ґрунту і яроутворення, 

що добре відображено на космознімках. Виходячи з морфології профілів 

фонових ґрунтів, можна припустити, що за пізньоримського часу територія 

була здебільшого вкрита лісом, а схилові процеси активізувалися у ХХ ст. 
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внаслідок масштабного розорювання. Часом на ділянках замулених ярів 

можуть формуватись локальні аномалії, які легко сплутати з археологічними. 

Одна з таких аномалій розкопана на полігоні 2 (рис. 4.9). Щоб уникнути 

помилкової інтерпретації слід аналізувати напрямки поширення аномалій, які 

утворюють ланцюги, і обережно ставитись до тих, які співпадають з 

напрямками безсумнівних ярів і промоїн.  

Крім того, до зони геомагнітних досліджень на поселенні потрапив 

об’ємний та фактурний археологічний  об’єкт, який не відобразився на 

геомагнітних картах. Мова йде про фундамент будинку з розмірами 7,0х6,2 м. 

Ширина фундаменту складала 0,6-0,75 м, висота кладки від підошви – 0,4-0,5 

м. Кладка зроблена з діамагнітного матеріалу - вапнякових брил без 

використання розчину. Слід пам’ятати, що відсутність геомагнітних аномалій 

не завжди означає відсутність об’єктів (Бондарь, 2014; Бондар та ін., 2013в).  

 

4.7. Висновки до розділу 

 

1. На поселеннях доби бронзи-раннього заліза Єристівка-2 (Полтавська 

обл.) та Кощіївка-8 (Київська обл.) окрім житлових і господарських споруд-

напівземлянок виявлені великі магнітні аномалії, джерела яких не були 

віднайдені в процесі розкопок. Ці аномалії атрибутовані як MG-структури 

(Magnetic Ghost). 

2. Проведені магнітні дослідження дозволили відновити планування 

Ешерського городища, виділити зовнішні стіни і окремі споруди в його 

внутрішньої частини. Фортечні стіни формують потужні магнітні аномалії 

завдяки тому, що складені, в основному, діабазами і сильно обпалені у пожежі. 

3. На прикладі поселення Комарів підтверджена висока інформативність 

магнітного методу при пошуках горнів, жител і виробничих споруд. Матеріал 

гончарних горнів (обпалена глина), і заповнення всіх споруд, мають підвищені 

магнітну сприйнятливість та природну залишкову намагніченість порівняно з 

вміщуючим ґрунтом, до материкового шару якого вони заглиблені. Втім, 
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розкопками виявлені важливі конструкції, які не проявилися в магнітному 

полі, що змушує обережно відноситись до реконструкції планування 

поселення на підставі магнітної карти.   
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РОЗДІЛ 5. ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУРГАНІВ І 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСТОРУ КУРГАННИХ МОГИЛЬНИКІВ ДОБИ 

БРОНЗИ ТА РАННЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ 

 

Кургани є не тільки видатними поховальними пам'ятками минулого, а й 

визначними маркерами степового ландшафту. За даними І.Т. Чернякова, в 

степах України нараховується близько 150000 курганів (Черняков, 1993). За 

підрахунками С.Ж. Пустовалова, тільки в межах Кримської АР, 

Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей 

кількість курганів має складати біля 139000 (Пустовалов, 1997). За даними 

С.В. Поліна число курганів на території тільки Дніпропетровської обл. 

площею 31923 км2 може становити 40000-50000 (Мозолевський, Полін, 2005). 

Безперечно, і ці дані не є вичерпними, оскільки дрібні кургани часто 

залишалися поза увагою геодезистів.  

Міжкурганний простір візуально видимих курганів кочовиків на всьому 

степовому євразійському просторі насичений різними археологічними 

комплексами, в тому числі й дрібними курганами, які внаслідок різноманітних 

причин нині не виражені в рельєфі. Це стало зрозумілим після геомагнітного 

обстеження курганів на території Казахстану, Туви, Хакасії та Північного 

Кавказу, проведеного німецькими вченими. Застосування високоточної 

магнітометрії у порівняно стислі терміни дозволило вивчити відносно великі 

площі без проведення розкопок і отримати докладну інформацію про 

структуру як прикурганного простору окремих курганів, так і курганних 

могильників у цілому. Зокрема, було встановлено, що на периферії деяких 

великих курганів існують рови, вали, скарби, вогнища, поховання, ритуальні 

комплекси, залишки тризн і сліди споруд (Самашев та ін., 2009; Parzinger et 

al., 2016; Fassbinder et al., 2015; Parzinger et. al., 2015; Fassbinder, 2015; 

Fassbinder, 2016). 

Що стосується України, то повноцінним археолого-геофізичним 

дослідженням курганів у степовій зоні можна вважати представлені в цьому 
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розділі роботи на скіфському курганному могильнику біля с. Катеринівка у 

Дніпропетровській обл. (Bondar et al., 2017; 2018a; Бондар та ін., 2019; Polin, 

Daragan & Bondar, 2020). Крім того, геофізичні дослідження окремих курганів 

проводилися нами в останні роки у зв’язку з реконструкцією автомобільної 

дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – 

Решетилівка, а також у зв’язку з розвитком інфраструктури гірничо-

збагачувальних комбінатів в околиці м. Горішні Плавні. Найбільш важливі 

результати цих знімань представлені у даному розділі. 

 Інші відомі нам геофізичні дослідження курганів України проводилися 

виключно магнітним методом, зокрема, на курганній групі Мамай Гора в 

Запорізькій області (Smekalova et al., 2009), на трьох скіфських курганах групи 

Беш-Оба в Криму (Smekalova et al., 2005), на кількох курганах в околиці 

Більського городища (Zöllner et al., 2007; Орлюк та ін., 2016).  

   

5.1. Високоточна магнітометрія могильника Катеринівка та проблемні 

питання досліджень скіфських курганів 

 

Основним джерелом інформації для вивчення скіфської культури є 

поховальні пам’ятки – кургани. Серед них відомі як визначні поховання 

представників скіфської еліти, що перекриті насипами висотою від 2 до 24 м, 

так і менші підкурганні поховання, які складають переважну більшість. 

Скіфські кургани можуть містити від одного до десяти поховань, здійснених у 

катакомбах або підбоях, рідше – у простих ґрунтових ямах. Кургани могли 

бути оточені кільцевими ровами, мати кам’яну крепіду, панцир, а також 

ділянку для тризни, розміщену поруч. Скіфські кургани розташовуються як по 

одному, так і групами, утворюючи цілі курганні некрополі. 

Реальна кількість курганів у некрополях, навіть повністю досліджених 

археологічно, невідома. Справа у тому, що степові ділянки, на яких 

розташовані кургани, зазвичай активно розорюються, внаслідок чого насипи 

багатьох курганів на поверхні візуально не простежуються і, відповідно, 
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питання про їх дослідження навіть не виникає при розкопках могильників. Те, 

що реальна кількість курганів може значно перевищувати їх візуально 

визначене число, стало очевидним після проведення широкомасштабних 

розкопок великими площами на скіфському могильнику Мамай-гора (Toschev, 

1996). 

Крім того, довгий час не приділялося потрібної уваги дослідженню 

міжкурганного простору, навколокурганних ровів і курганної периферії, де 

могла відбуватися тризна. Відкриття потужних залишків тризни в результаті 

довивчення скіфського царського Александропольського кургану у 2004-

2009 рр. експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом 

С.В. Поліна, змусило повністю переосмислити уявлення про скіфський курган 

і його оточуючий простір. Вздовж західного боку кургану, за межами рову, на 

рівні давньої прикурганної поверхні, були виявлені залишки тризни із 

фрагментів грецьких амфор, що лежали смугою завширшки 15 м та 

протяжністю близько 120 м, а також 11-ть супроводжуючих людських 

поховань (Полін, 2011; Polin, Daragan, 2011). 

Дослідження ділянок курганного могильника біля с. Катеринівка поблизу 

м. Покров (кол. Орджонікідзе) Дніпропетровської обл., у серці степової Скіфії, 

включали як геомагнітне знімання, так і археологічні розкопки. Особливу 

увагу при цьому було приділено міжкурганному простору. 

Могильник Катеринівка розташований на  вододілі межиріччя Базавлука, 

Солоної та Чортомлика в Нижньому Подніпров’ї (рис. 5.1,а).  

До 2017 р. насипи курганів, що залишилися, виявилися практично 

повністю зруйнованими у результаті постійної багаторічної оранки. На 

поверхні візуально вирізнялися тільки чотири з них завдяки світлішому 

кольору ґрунту від розораних материкових викидів скіфських поховань (рис. 

5.1,б). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.1. Карта скіфських курганів у Нижньому Подніпров’ї (а), 

Місцезнаходження могильника Катеринівка вказано стрілкою. Космознімок 

курганного могильника Катеринівка, на якому виділяються  округлі плями 

окремих курганів (б), ділянки геомагнітного знімання показані у вигляді 

червоних полігонів. 
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У результаті геомагнітних досліджень були побудовані карти Ва трьох 

ділянок, представлені на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2. Карта залишкових аномалій магнітної індукції Ba ділянок 1 

(а), 2 (б), 3 (в) могильника Катеринівка. 

 

Орієнтуючись на карту Ва, для подальшого археологічного дослідження 

були запропоновані окремі аномалії та їх комплекси. Було встановлено, що 

джерела виявлених аномалій - археологічні об’єкти - займають смугу 

шириною 30-50 м і довжиною більше 1 км, в рамках цієї смуги розташовані 

відносно рівномірно. Запропонована реконструкція планової структури 

включала 17 передбачувано скіфських курганів, один курган був попередньо 

віднесений до доби бронзи. Також у міжкурганному просторі були 

рекомендовані до розкопок 14 аномалій (Bondar, Daragan, Polin, 2018). 

Археологічні дослідження показали високий ступінь відповідності 

археолого-геофізичної реконструкції реальному розподілу об’єктів на 

могильнику. На рис. 5.3 представлене розташування досліджених у 2017-

2018 рр. археологічних об’єктів на картах Ba трьох ділянок геомагнітного 
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знімання. В ході розкопок були виявлені кургани й інші об’єкти трьох різних 

періодів – доби бронзи, скіфської доби та золотоординського часу (табл. 5.1). 

 

Рисунок 5.3. Схема розташування досліджених у 2017-2018 рр. 

археологічних об’єктів на могильнику Катеринівка, представлена на карті Ba 

ділянок 1 (а), 2 (б), 3 (в). 
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Таблиця 5.1. Характеристики археологічних об’єктів та відповідних їм геомагнітних аномалій на могильнику 

Катеринівка. 

 
№  і тип 

арх. 
об’єкта 

Час Рів (діаметр 

зовнішній, ширина, 
глибина в материку) 

Поховальні споруди (тип, розміри і глибина ) Прикург. 

заглибина 
(наявн.) 

Джерела і характеристики аномалій Ba (форма, розміри, макс. 

інт. (нТл)) 

Курган 36 СК 12,4 м; 0,15-0,4 м; 
0,2-0,3 м 

немає є Заглибина- місяцепод. довж. 19 м,  ш. -3 м, інт. -3,6 нТл 

Курган 34 СК 19 м; до 0,75 м; до 0,6 

м 

П’ять поховань та дві ями: 

Яма 1 - 1,2 х 1,2 м, гл. – 0,1-0,15 м. 

Яма 2 - 1,15 х 0,6 м, гл. – 0,1 м. 
П.1 - 1,1 х 0,6 м, не заглиблене в материк 

П. 2 и П.3. – поховальна споруда с великою спільною 

катакомбою та двома вхідними ямами, Довжина - 7 м; гл. 

4,05 м (вх. яма  П.2  – 2,4 х 1,02 м (її центральну частину 
поперек перетинала грабіжницька  2 х 1 м); 

 вх. яма  П.3– 2,4 х 2,25 м; 

П.4 –вх. яма - 2,05 х 1,05, гл. 2,4 м, підбій - 3,6 х 2,4 м; 

П.5. – вх. яма - 1,2 х 0,7 м, гл. 2,2 м, камера – 1,6х1,5 м 

немає Рів – кільцева, ш. до 1,3 м, діам. 19 м, інт. 3,9нТл;  

П.2-3 – прямокутна, розм. 5,0х3,5 м, інт. до 4,5 нТл; 

П. 4- підквадр.,  розм. 3х3м, інт. до 1,7 м; 
П.1, П.5 – немає аном. 

Курган 35 СК немає П.1 – вх. яма -2,45 м х 1,2 м , гл. 2,5, підбій -  2,75 х 1,7 м. є Заглибина –  місяцепод., д. 13 м, ш. до 5 м, інт. до 4,5 нТл  

П.1- прямокутна 2,7х2,0 м, до 2,4 нТл 

Курган 37 СК немає П.1 - вх. яма – 1,15 х 0,7 м, гл. 2,5, камера - 2 х 1,8 м. є Заглибина –місяцепод., д. 19 м, ш. до 2 м, інт. до 2,4 нТл; 

П.1 – прямокутн., 3,0х2,5 м, інт. до 2,6 нТл 

Курган 38 СК немає П.1 - вх. яма – 1,4 х 0,8 м, гл. 1,95 м; камера -1,95 х 1,15 м;  

гл. 2,25 м. 

є 

 

Заглиб. –місяцепод., д. 12 м., ш. до 2,3 м, інт. до 4,1 нТл; 

П.1 – прямокутн., д. 2,0 м, ш. 1,0 м, інт.  1,7 нТл 

Курган 43 СК немає П.1 - вх. яма – 1,4 х 0,95 м, гл. 2,6 м, камера - 2,6 х 2,0 м, 

гл. 3,2 м. 

є Заглиб. –місяцепод., д. 13 м, ш. до 3,0 м, інт. 4,6 нТл; 

П.1 –прямокутн., розм. 2,0х1,5 м, інт. 4,9 нТл 

Курган 42 СК немає П.1 – вх. яма - 1,3 х 0,7 м. Її  стінки з гл. 0,7 м 
розширюються утворюючи  камеру розмірами 1,65 х 1,2 м, 

гл. 1,2 м 

є Заглиб. – місяцепод., д. 12 м, ш. до 1 м, інт. 2,9 нТл; 
П.1 – прямокутн., 2х1,5 м, інт. 4,0 нТл 

Курган 41 СК немає 

 

П.1 - вх. яма – 1,8 х 0,8 м, гл. 2,15 м, підбій - 2,2 х 0,95 м, 

гл. 2,5 м 

є 

 

Заглиб. – місяцепод., д. 9 м, ш. до 1,5 м, інт. до 4,4 нТл; 

П.1 – ізометр., 1,5х1,5 м, 3,0 нТл 
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Курган 44 СК немає П.1  - яма 0,7 х 0,45 м , заглиблена в  материк на 0,2 м, гл. 

від сп 0,7 м. 

П.2.  -яма 0,50 х 0,52 м, заглиблена в материк на 0,1 м, гл. 

від сп 0,6 м. 
П.3.- вх. яма 1,4 х 0,65 м, заглибена в материк  на 0,5 м, від 

сп  1,0 м; підбій 1,55 х 0,55 м, гл.  1,3 м. 

П.4.-  вх. яма 2,05 х 0,9-1,0 м, гл. 2,2 м від сп; камера 3,0 х 

1,6 м, гл. 2,8 м від с.п. 
П.5. яма  0,95 х 0,85 м, заглибена  в материк на 0,2 м 

є Заглиб. – витягн., д. 5,8 м, ш. до 1,9 м, інт. до 4,6 нТл; 

П. 1-4 – ізометр., розм. 6,5х6,5 м, інт. до 7,4 Тл 

П.5 – не прояв.   

Курган 
44-А 

СК немає П.1 – вх. яма - 1,75 х 0,85-0,9 м, гл. 3,2 м, катакомба – 
1,7х2,1, гл. 3,6 м.  

немає П.1 не прояв. 

Курган 40 СК немає П.1 – вх.яма - 1,5 х 1,15 м, гл. 2,15 м, камера -  2,7 х 2-2,1 м, 
гл. 2,5 м 

є Заглиб. разом з П.1 – ізометр., 5,5х4,7 м, інт. до 5 Тл 

Курган 45 СК 18,5 м; до 0,5 м; 0,35 м 6 (5 в межах рову) 
П.1 – вх.яма - 2,2 х 0,9-1,1 м, гл. 2,45 м від сп.;підбій - 2,1 м 

П.2- вх. яма - 1,8 х 0,6 м, гл. 0,5 м від дг; підбій - 2,1 х 0,7 

м, гл. 0,95 м від  дг. 

П.3. – вх. яма 1,6 х 0,6 м, гл.1,1 м, підбій -2,5 х 1,0 м 

П.4 – вх.яма - 1,6 х 1,1 м, гл. 1,9 от д.г.; камера - 2,9 х 1,2 м 

П.5. – вх.яма - 1,5 х 0,75 м, гл. 1,5 м; підбій - 2,05х0,8 м 

П.6. – яма - 2,9 х 2,05 м, заглиблена в материк на 0,2 м 

є Заглибина – ізометр., 9,0х5,0 м, інт. до 4,0 
Рів- зовн. діам. 23 м, ш. до 2,3 м, інт. до 6 нТл  

П1. – ізометр., 3,5х3,0 м, інт. до 5,8 нТл 

Інші аномалії в межах рову – можливо сліду викиду з ям 

П.2-6  - не прояв. 

Курган 46 

 

СК 9 м; 0,2 м; 0,1 м  П.1 -  вх.яма - 1,3 х 1,0 м, , гл. 2,4 м, камера -1,8х1,95, гл. 

2,95 м 

є  Заглибина – ізометр., 6,0х5,3 м, інт. до 5,9 

П.1 – прямокутн., 2,2х1,2 м, інт. до 4,0 нТл 

Курган 47 СК немає П.1 - вх.яма – 1,3х0,8, гл. 1,35 м; камера - 2,35 х 1,1-1,6 м, 

гл. 1,65 м. 

є Заглибина –  витягн., 16,0х6,5 м, інт. до 4,9 нТл; 

П.1 – прямокутн., 2,5х0,8 м, інт. до 4,1 нТл 

Курган 48 СК немає П.1 - вх.яма  - 1,75 х 1,15-1,2 м, гл. 2,2 м; камера - 2,3 х 2,1 
м 

є Заглибина – ізометр., 6,3х4,5 м, інт. до 5,2 
П.1 – прямокутн., 2,0х0,8 м, інт. до 2,6 нТл 

Курган 49 СК 18 м; 0,5м; 0,5 м П.1. - вх. яма 1,8х1,45 м., гл. 4,1 м; камера - 2,9 х 2,9, гл.4,6 
м від д.г. 

є Заглибина – аном. 29-32, ізометричні, діам. 3-8 м, інт. 2-3,7 
нТл  

Рів – д. 18,5 м, ш. до 2 м, інт. до 2,9 нТл 

П.1 – прямок., 6,6х2,9 м, інт. до 4,3 нТл 

Курган 50 СК немає П.1 - вх. яма 1,6х0,8 м., гл. 2,2 м; камера - 2,7 х 1,9 м є  Не прояв. 

Курган 51 СК 20-20,5 м; 0,5-0,65 м; 

0,2-0,6 м 

П.1 – вх. яма - 2,45 х 1,9 м, гл. 4,5 м від дг; камера - 3,95 х 

2,6 м, гл. 4,66-4,76 м від дг. 
П.2 - вх. яма -1,5-0,9 х 1,3 м, гл. 3 м від дг, 3,3 від сп; 

камера - 2,6 х 1,4 м;  гл. 4,3 м від сп. 

немає Рів – д. 23 м, ш. до 3 м, інт. до 8,1 нТл 

П.1 – ізометр., 3,2х2,8 м, інт. до 10,0 нТл 
П.2 - ізометр., 2,0х2,0 м, інт. до 4,6 нТл 

Інші аномалії в межах рову – можливо сліду викиду з ям 

Курган 53 СК 16 м; 0,35-0,5 м; 0,4-

0,55 м. 

П.1 – вх. яма 1,5 х 0,9 м, гл. 3,7 м; камера  2,7 х 2,25 м, гл. 

4,2 м від дг. 

немає Рів – д. 16,5 м, ш. до 1,8 м, інт. до 7,4 нТл 

П.1 – прямокутн., 2,5х1,0 м, інт. до 4,3 нТл 
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Курган 54 СК 15,5 м; 0,4 м; 0,3 м П.1 – вх. яма 2,0 х 1,3 м, гл. 3,5-3,8 м від дг; камера - 2,7 х 

1,8 м, гл. 4,2 до 4,3 м 

немає Рів – д. 15,6 м, ш. до 0,7 м, інт. до 2,7 нТл 

П.1 – прямокутн., 3,0х1,8 м, інт. до 6,5 нТл 

Курган 55 ЗО 9,5 м; 0,4-0,7 м; 0,15-

0,22 м 

В чорноземному шарі уламки обпаленої цегли  

П.1 – яма 2,6 х 0,72 м, гл. 1,3 м від дг. 

П.2 – яма 1,95 х 0,8 м, гл. 1,4 м від дг. 
П.3. – яма 1,95 х 0,8 м, гл. 1,15 м від дг. 

немає Рів – кільцева, д. 9,5 м, ш. до 1,0 м, інт. до 5,2 нТл 

 

Курган 58 СК 18 м; 0,5-0,7 м; 0,3-0,5 

м 

П.1 – вх. яма 2,4 х 1,1-1,2 м, гл. 3,4 м; камера - 6,0х2,3 м , 

гл. 3,8 м. 

немає Рів – кільцева, д. 16,0 м, ш. до 1,0 м, інт. до 5,6 нТл 

П.1 – прямокутн., 5,6х2,2 м, інт. 5,9 нТл 

Курган 56 ЗО 7,5-8,0 м; 0,4-0,5 м;  
0,2 м 

В чорноземному шарі уламки обпаленої цегли  
П.1. – яма 2,5 х 0,75 м, гл. 0,5 м від дг. 

немає Рів – кільцева, д. 6,5 м, ш. до 0,7 м, інт. до 3,1 нТл 

Курган 52 БР немає П.1 – яма 1,6 х 0,85 м,  гл. 0,1 м в материк,  0,9 м від сп. 
П.2 – вх. яма 1,2 х 0,9 м, гл. 0,2 м в материк,  0,9 м від сп; 

камера 1,7 х 1,2 м; гл. 0,2-0,3 м в материк. 

П.3. – катакомба - 1,9 х 1,05 м, гл.0,1 м в материк. 

П.4 – яма 0,85 х 0,6 м, гл. 0,15 м в материк, 0,65 м від дг. 
П.5. – вх. яма 1,3 х 0,65 м, гл. 3 м; камера 3,0 х 1,2-1,7 м, гл. 

3,05 м від дг. 

П.6 –яма  на рівні материка, зруйнована 

П.7. – яма 1,75 х 1,1 м, гл. 0,9 м від дг, 1,2 від сп. 
П.8. – яма 1,55 х 1,05 м, гл. 0,7 м від дг, 1 м від сп. 

П.9. – яма 1,85 х 0,95 м, гл. 1,25 від дг, 1,55 від сп. 

П.10. – яма 1,65 х 1,75 м,  гл.  1,75 м від дг, 2,05 м від сп. 

є Заглибина – кільцева, д. 37м, ш. 4,5 м, інт. до 3,5 нТл 
П.5,П.10 – прямокутні, 2,0х1,0 м, 5,4 нТл, 2,9 нТл 

Курган 57 ЗО немає В чорноземному шарі уламки обпаленої цегли, 

залізної руди, каміння 

П.1 – яма 2,2 х 0,55-0,75 м, гл. 1,6 м від дг. 
П.2 – яма 2,2 х 0,8-0,85 м, гл. 1,8 м від дг. 

немає П.1 та П.2 - ізометр., 4,3х3,3 м, інт. до 10,5 нТл 

63 ЗО - Піч 2,4х0,7 - Прямокутна аномалія 7,0х5,0 м, інт. до 8,5 нТл 

Курган 61 СК немає П.1.- вх. яма - 1,6 х 1,05 м, гл. 3,5 м від дг; камера 2,2 х 1,9 
м; гл.  

немає П.1 – ізометр., 1,5х1,5 м, інт. до 2 нТл 

59 ? - П.1 – яма 1,15 х 0,5-0,55 м, гл. 0,05 м в материк, 0,5 м від 
дг.4,12 від дг. 

- Не прояв. 

62 ? - П.1 – яма 1,15 х 0,45 м, гл. 0,2 м в материк, 0,7 від дг - Не прояв. 

Курган 60 ЗО 7,7-8,0 м; 0,3 м; 0,15 м П.1 – яма  - 2,05 х 0,65-0,7 м, гл. 1,0 м від дг. немає Не прояв. 

П. – поховання; вх. яма – вхідна яма катакомби або підбою; дг – давній горизонт; сп - сучасна поверхня; 

СК – скіфська доба (IV ст. до н. е.); БР – доба бронзи (поч. ІІІ тис. до н.е.); ЗО – золотоординський час XIII-XIV ст. н.е. 



211 

 

 

Об’єкти доби бронзи (початок ІІІ тис. до н.е.) 

Курган № 52, як і передбачалося, був споруджений в епоху бронзи (рис. 

5.3,в; 5.4,а). Його насип був практично повністю зруйнований в результаті 

багаторічної оранки. На час розкопок висота об’єкту складала 0,4 м при 

діаметрі близько 40 м. У дійсності реальний діаметр курганного насипу був 

порівняно невеликий і не перевищував 15-20 м. Буквально в 12 м від центру 

починалася кругова (до 1 м глибини) заглибина в материку шириною до 15-

20 м, яка добре проявилася на карті Ba. Так само добре вона простежувалася в 

процесі зняття ґрунту бульдозером, завдяки чорному заповненню затічним 

чорноземом. В кургані виявлено десять поховань різних епох: 6 ямної, 2 

катакомбної та 1 скіфської культур. Два з них (найглибші), проявилися у 

вигляді слабких аномалій Bа. 

Об’єкти скіфського часу (IV ст. до н.е.) 

Всі розкопані об’єкти скіфського часу – це кургани, які були насипані в 

межах другої – початку останньої чверті IV в. до н.е. 

Скіфські кургани, як правило, створювали комплекси аномалій, які 

складалися із збурень від поховань, навколокурганного рову та прикурганної 

заглибини, звідки брали ґрунт для насипання кургану. Не всі елементи 

обов’язково були присутні. З 24-х досліджених скіфських курганів три мали 

всі перелічені елементи, один не мав поховання всередині рову, 13 - не мали 

ровів, 7 - не мали заглибин. 

Заглибини були врізані в материковий ґрунт на глибину 0,2-0,8 м і 

заповнені темним затічним ґрунтом. Вони фіксувалися з північного боку від 

поховань або рову, за аномаліями місяцеподібної форми, або у вигляді 

фрагментів-плям інтенсивністю до 7 нТл. Розміри заглибини і відповідної 

аномалії, а також віддаленість її від центру кургану, залежали від розмірів 

кургану. 

Навколокурганним ровам завжди відповідали кільцеві аномалії 

інтенсивністю 2,6-8 нТл. Рови були заглиблені в материковий ґрунт на 0,3-1,2 

м. Їхнє заповнення, як і заповнення заглибин, завжди затічне. Його k, виміряна 
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польовим капаметром ПИМВ (Геологоразведка, РФ), складала 0,7-0,9*10-3 од. 

СІ. 

Скіфські поховання на могильнику Катеринівка здійснені в катакомбах, 

рідше – в ямах з підбоєм. Переважна більшість захоронень пограбована у 

давнину. Характер заповнення пограбованих та не пограбованих катакомб і 

їхніх вхідних ям суттєво відрізняється. Вхідні ями не пограбованих катакомб 

зазвичай заповнені рихлим материковим ґрунтом, іноді перемішаним з 

камінням забутовки (вапняк). У випадку, якщо катакомба була пограбована в 

давнину, заповнення грабіжницького ходу (котрий часто проходив по вхідній 

ямі) містить більше темно-сірого затічного дуже щільного гумусованого 

ґрунту.  Це пояснюється тим, що грабіжницька яма залишалася відкритою, її 

намагніченість формувалась за механізмом, описаним в підр. 3.3 даної роботи. 

Не пограбовані катакомби зазвичай заповнені повітрям та вільні від ґрунту, 

тоді як пограбовані містять незначну кількість мішаного заповнення. На 

магнітограмах відображаються вхідні ями пограбованих катакомб, а також 

камери, які значною мірою затекли темним ґрунтом. Такі об’єкти створюють 

слабкі аномалії 2-10 нТл. 

Характерним прикладом скіфського кургану є № 34 (рис. 5.4,в). Йому 

відповідав комплекс аномалій Ba, який складався з: 

а) кільцевої аномалії шириною до 1,5 м з максимальною інтенсивністю 

3,9 нТл, діаметром 19 м; 

б) двох аномалій з максимальною інтенсивністю 4,5 і 2,3 нТл всередині 

кільцевої. 

У процесі розкопок з’ясувалося, що курган мав кільцевий ровик і три 

катакомби. Перша аномалія відповідає рову діаметром 19 м, шириною 90 – 

100 см, глибиною до 1 м від рівня сучасної поверхні. Дві інших аномалії 

відповідали скіфським катакомбам. 

Північна аномалія відповідала чималій поховальній споруді з великою 

спільною камерою з двома вхідними ямами (рис. 5.4,г). Загальна довжина 
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поховальної споруди сягала 7 м. Поховальна камера містила два поховання. 

Глибина катакомби 4,05 м. 

Південна аномалія, відповідала впускному похованню. Воно облаштоване 

у ямі з підбоєм, спрямованим до центру кургану. Дно вхідної ями з глибини 

1,8 м від рівня давнього горизонту опускалося до глибини 2,4 м. Підбій мав 

незвично великі розміри - 3,6 х 2,4 м. 

Ще одна невелика катакомба глибиною 2,22 м не фіксується на карті Ba. 

Об’єкти золотоординського часу (XIII-XIV ст.). 

Несподіванкою виявилося відкриття 4-х курганів та одної печі 

золотоординського часу у східній частині ділянки 3 могильника (табл. 5.1). 

Навколо 3-х курганів розкопками виявлені рови, на карті Ва проявилося два з 

них. Золотоординські поховання здійснені в ґрунтових ямах з максимальними 

розмірами 2,5х0,8 м, глибиною 0,1-1,3 м (від рівня материка) та не створюють 

магнітних аномалій. Виключення складає поховання в кургані № 57, яке було 

щільно засипане уламками обпаленої цегли, джеспіліту й іншого каміння – 

ймовірно, рештками мавзолею. 

Характерним прикладом золотоординського кургану є № 55 (рис. 5.4, б). 

Під час зняття чорноземного шару тут траплялися численні уламки цегли. В 

центрі кургану, в чорноземному шарі були помічені залишки цегляної кладки. 

Нижче, в товщі чорнозему лежала велика вапнякова плита, яка, очевидно, була 

перекриттям поховання, що знаходилося в центрі кургану. В кургані відкрито 

три захоронення, оточені кільцевим ровом діаметром 9,5 м, заглибленим у 

материк на 0,15-0,22 м. 

Поруч була знайдена піч (об’єкт № 63) в якій, ймовірно, й випалювали 

цеглу, знайдену на курганах. 
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Рисунок 5.4. Приклади різночасових курганів, виявлених на могильнику 

Катеринівка: (а) - план кургану №52 (доба бронзи, поч. ІII тис. до н.е.); (б) - 

план кургану №55 (золотоординський час, XIII-XIV ст. н.е.); (в) - план кургану 

№34 (cкіфська доба, IV ст. до н.е.), (г) - реконструкція катакомби кургану №34. 

 

Могильник Катеринівка – перша пам’ятка на території Великої Скіфії, де 

дані магнітометрії були повністю перевірені розкопками на достатньо великій 

площі. Застосування геофізичного та археологічного методів допомогло не 

тільки оптимізувати ресурсовитрати і розставити пріоритети в археологічній 

практиці, а також поставило перед дослідниками нові питання. 

Абсолютно новим епізодом у розумінні будівництва скіфських курганів і 

організації їх простору стало відкриття прикурганних заглибин, що 

залишилися після взяття ґрунту біля багатьох курганів скіфського часу, без 
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спорудження рову. Їх відкриття стало можливим виключно завдяки 

геомагнітній зйомці. Помічено, що розташовані вони з північного боку 

скіфських курганів. 

Прикурганні заглибини характерні для курганів доби бронзи (Черних, 

Дараган, 2014), але є абсолютно нетиповими для скіфських курганів. В умовах 

плаского рельєфу могильника Катеринівка магнітна аномалія від заглибина 

свідчить про те, що курган точно був насипаний, але не може вказувати на 

його приблизне датування. 

Ще одною несподіванкою виявилося відкриття рову скіфського часу без 

поховальної камери, включеного до структури скіфського могильника (курган 

№35). Рів без поховання супроводжувався заглибиною, зафіксованою як 

магнітометрично, так і археологічно – тобто курган свідомо був насипаний над 

порожнім ровом, що дає нам підстави вважати його закінченим об’єктом. Ця 

ситуація вкрай незвичайна і, мабуть, зустрічається вперше у практиці розкопок 

скіфських курганів у Північному Причорномор’ї.  Ймовірно, ми маємо справу 

з раніше невідомим різновидом скіфського поховально-поминального 

ритуалу. 

Та, мабуть, найголовнішим результатом дослідження стало відкриття 

завдяки магнітному зніманню серії скіфських курганів, абсолютно не 

виражених у рельєфі, а також курганів золотоординського часу. 

Отримані дані дозволяють дійти висновку, що всі без винятку курганні 

могильники, які були розкопані на новобудовах України за останні 50 років, 

досліджені в кращому випадку наполовину, оскільки велика кількість 

зруйнованих і повністю знищених насипів, які залишились невидимими для 

археологів, не були досліджені. Тому будь-які висновки щодо статево-вікової 

структури популяції, що залишила ці пам’ятки, або ж ті, які стосуються 

демографії стародавнього населення загалом, не можна вважати 

обґрунтованими, оскільки вони спираються лише на часткові дані.  
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Це свідчить про необхідність обов’язкового магнітометричного 

обстеження територій курганних могильників з метою вірної оцінки кількості 

курганів і якомога повнішої реконструкції їх просторової структури. 

 

5.2. Особливості геофізичних аномалій на курганах доби бронзи-

раннього залізного віку 

 

Більшість великих курганів, споруджених за доби бронзи-раннього 

залізного віку, мають складну структуру, адже за час свого існування вони 

використовувалися народами, які пізніше жили на даній території, як з 

поховальними, так і з іншими (виробничими) цілями. Метою геофізичних 

досліджень на курганах часто стає виокремлення різночасових стадій їхнього 

будівництва і використання за пов’язаними з ними геофізичними аномаліями. 

Капустяни. Геомагнітне знімання, проведене по залишкам зруйнованого 

у XX ст. насипу кургану катакомбної культури доби бронзи поблизу 

с. Капустяни Решетилівського р-ну Полтавської обл. (рис. 5.5,б), який ще у 

XIX ст. мав висоту до 5 м, дозволило встановити справжню площу цієї 

пам’ятки. На карті Ва можна бачити кілька позитивних аномалій від катакомб, 

що провалилися і затекли ґрунтом, всередині кільцевої аномалії від рову (рис. 

5.5 а).  

Аномалія від рову має діаметр по центру 56 м, ширину від 2 м на півдні 

до 4,5 м на півночі, інтенсивність до 6,6 нТл. На сході вона має розрив 

шириною близько 9 м, з двох боків від якого, за межами кургану, фіксуються 

дві слабкі (до +2,5 нТл) аномалії з розмірами приблизно 6х5 м кожна. Вся 

картина може бути проінтерпретована, як результат діяльності селітроварів у 

XVII ст., внаслідок якої ґрунт з північної частини рову був повністю вибраний 

і використаний для виробництва селітри, а відходи виробництва складені 

обабіч проходу в рові (Осадчий, 2013).  
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а)                                                             

 

б) 

Рисунок 5.5. Капустяни. Накладання карти аномалій геомагнітного поля 

на ортофотоплан (а) та візуалізація цифрової висотної моделі території з 

позначенням ділянки геомагнітного знімання. Просторова розрізненість 20 см. 

(б). Система координат метрична, UCS-2000 / Gauss-Kruger zone 6.  
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Підгора. Ще одним прикладом руйнування кургану селітроварами у XVII 

ст. є багатошаровий могильник Підгора, досліджений неподалік від смт. 

Кобеляки експедицією НДЦ «Рятівної археологічної служби» ІА НАН України 

(рис. 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6. Підгора. Накладання карти аномалій магнітного поля на 

ортофотоплан. Система координат метрична, UCS-2000 / Gauss-Kruger zone 6. 

 

Наведемо опис спостережених аномалій, а також коротко представимо 

результати археологічного дослідження відповідних об’єктів (рис. 5.6).  

Найбільшою на ділянці є аномалія 1, яка за своєю кільцевою формою і 

шириною маркує кільцевий рів скіфського кургану з зовнішнім діаметром 

близько 32 м. Максимальна інтенсивність становить 8,5 нТл. Згідно даних 

археологічних досліджень, рів був повністю «вимитий» селітроварами. Весь 

масив ґрунту давньої конструкції був вибраний до глибини 3,5 м, після чого 
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він довгий час залишався відкритий і запливав навколишнім перемішаним 

ґрунтом. Внаслідок чого рів розширився до 8-10 м. В його заповненні присутні 

як чорнозем, так і суглинкові маси, які внаслідок розмивання потрапляли до 

заповнення. Канали, по яких ґрунт замивався до рову, проявилися у вигляді 

аномалій-«перемичок» (рис. 5.7,а). 

Потужна аномалія 2 має спряжену негативну частину з північного боку, 

характерну для об’єктів, обпалених in-situ. Максимальна інтенсивність 

аномалії 76 нТл, розміри 8х10 м. Джерелом її виявилась селітроварна піч – 

виробничо-господарський об’єкт який складався з камери згоряння з 

спіканням стінок і дна до 0,7-0,9 м, а також допоміжної споруди. Вона 

датується І пол. XVII ст. Камера згоряння мала підковоподібну форму діаметр 

3,3-3,4 м і глибину понад 1,7 м. Орієнтація та розташування об’єкта були 

обумовлені технологічними особливостями селітроварного промислу. 

Розміщення камери згоряння до центру кургану дозволяло зручно доставляти 

землю з насипу (рис. 5.7,б). 

Викид залишків процесу горіння селітроварної печі після використання 

(попіл, зола, перепалена глина) та перемитий ґрунт складає так звані «вуса», 

які проявилися у вигляді видовжених аномалій 3. 

За результатами попередньої інтерпретації геофізичних матеріалів 

аномалія 4 з великою ймовірністю мало відповідати пічці, оскільки має 

спряжену негативну частину з північного боку, характерну для об’єктів, 

обпалених in-situ. Максимальна інтенсивність аномалії 19 нТл. В результаті 

розкопок на цьому місці виявлено житло селітроварів першої пол. XVII ст. яке 

мало розміри 2,1х1,8 м і зберегло сліди великої пожежі.  

Ще одне житло селітроварів досліджене на місці аномалії 5. Вона має 

розміри 4,5х3 м при максимальній інтенсивності 6 нТл, а саме житло мало 

розміри 2,1х1,8 м, було заглиблене на 0,7 м в землю, містило пічку. 

Аномалія 6 має максимальну інтенсивність до 2,8 нТл, при розмірах до 

2,5 м. Відповідає господарській ямі І пол. XVII ст.- XVІII ст. діаметром 1,3 м і 

глибиною 0,35 м.  
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Аномалія 7 має розміри 6х5 м при максимальній інтенсивності 2,8 нТл. 

Вона відповідає похованню ранньобронзового часу (ямна культура), могильна 

яма якого була заповнена чорним гумусованим ґрунтом. 

Велика потужність і знакозмінний характер аномалії 8 вказує на те, що 

вона спричинена великим фрагментом залізного сміття, який знаходився і 

орному шарі. Хоча на цьому місці було знайдене поховання катакомбної 

культури, в даному випадку ми не можемо достовірно судити про його внесок 

до аномального поля.   

Велика квадратна структура, що спричинила аномалію 9, виявилися 

залишками тимчасових споруд другої  пол. ХХ століття. 

У магнітному полі добре проявлені збурення від межування полів і сліди 

плантажної оранки, що призвела до руйнування і перемішування культурних 

нашарувань, внаслідок чого контури об’єктів виглядають «розмитими».  

Окрім описаних об’єктів на ділянці були знайдені такі, які не дали 

аномалій геомагнітного поля. А саме - ґрунтові поховання білозерської 

культури XII-XI ст. до н.е., здійснені на глибині 0,4-0,8 від рівня сучасної 

денної поверхні, на межі гумусованого та перехідного шару ґрунту, без 

порушення материкової породи. 

Наші дослідження переконливо доводять, що метод геомагнітного 

знімання потребує широкого запровадження до рутинної практики рятівної 

археології. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.7. Підгора. Фотографії з БПЛА розкопаних об’єктів: (а) - 

загальний вигляд кургану, пошкодженого діяльністю селітроварників у 

першій половині XVII ст. (аномалія 1 на рис. 5.6); (б) – селітроварна піч 

(аномалія 2 на рис. 5.6). 

 

Лита Могила. Нерідко насипи курганів зникають в процесі багатоетапних 

досліджень. Так сталося із знаменитим Мельгуновським курганом (Литою 

Могилою) що на Кіровоградщині. Місце кургану під оранкою було визначене 

нами магнітним методом за 79 м від східного краю автодороги 

Кропивницький— Єлизаветградка, що на 40 м відрізняється від місця, 

вказаного учасниками розкопок 1990-х рр. 

Мельгуновський курган посідає особливе місце серед старожитностей 

України. Як зазначають автори роботи (Бокий, Могилов, 2014), це перший 

археологічний комплекс, розкопаний на нашій території. Розкопки на ньому 

здійснювалися тричі, багато разів його оглядали археологи. У 1763 р. він був 

досліджений А.П. Мельгуновим, у 1892 г. - В.Н. Ястребовим, а у 1990 р. - 

доцентом Кіровоградського педагогічного інституту Н.М. Бокій. Перепалені 
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шари Мельгуновського кургану дослідники пов’язували з функціонуванням на 

місці кургану пізньої залізоплавильної майстерні. На карті Ba курган 

проявляється у вигляді кільцевої структури, утвореної серією позитивних 

геомагнітних аномалій інтенсивністю до 15 нТл (рис. 5.8). Кільцева структура 

відповідає навколокурганному рову, її діаметр приблизно співпадає з 

визначеним та дослідженим Н.М. Бокій (61,5 м). Слід відмітити, що не всі 

частини рову однаково виражені в магнітному полі. Це пояснюється тим, що 

після розкопок він був засипаний не тільки матеріалом заповнення, а й 

магнітоактивним ґрунтом, частково насиченим залізоробними крицями і 

шлаками. 

Курган Лита Могила використовувався як для поховань, так і для 

виробничої діяльності протягом довгого часу. Час здійснення первинного 

поховання та основного насипу кургану – не відомий. В VII ст. до н.е. в насипі 

кургану було здійснене поховання (можливо кенотаф), відоме як 

Мельгуновський скарб. Можливо в IV ст. до н. е. в курган була впущена 

катакомба, згодом пограбована. З яким саме похованням, VII  чи IV ст. до н. е., 

пов’язаний рів, невідомо. Далі в кургані була влаштована залізоплавильна 

майстерня від якої збереглася значна кількість кричного конгломерату. Час її 

функціонування невідомий (Бокій та Могилов 2014; Болтрик та ін., 2020). 

Після розкопок поряд з місцем кургану був насипаний символічний 

триметровий насип, який увінчує імітація скіфської баби. Цей пам’ятний знак 

вибудували з нагоди 80-річчя від утворення Кіровоградської обл., оскільки її 

емблемою є золоте зображення хижого птаху з Литої Могили. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 5.8. Мельгуновський курган (Лита Могила). Накладання карти 

аномалій магнітного поля на ортофотоплан, система координат метрична, 

UCS-2000 / Gauss-Kruger zone 6 (а), відновлений насип кургану на космознімку 

з ресурсу Google (б) та на фото (в). 

 

Курган поблизу с. Бондарі. Кургани доби бронзи формувалися 

поступово, внаслідок неодноразових досипок у зв'язку з новими похованнями. 

Ґрунт для досипок при цьому накопували аж до верхнього шару суглинку 

навколо первинного насипу у безпосередній близькості від кургану, внаслідок 

чого утворювалася велика кільцева чи іншої форми заглибина навколо 

кургану, іноді шириною 20-30 і більше метрів (Мозолевский, 1990). Заглибини 

бувають різної конфігурації і по різному розташовані (кільцеві, односторонні 

і ін.) (Черных и Дараган, 2014). 

Як зазначав Б.М. Мозолевський: «если курганы эпохи бронзы всегда 

стоят, как в блюдце, в глубокой и широкой ложбине, то поверхность вокруг 

скифских курганов всегда ровная как стол» (Мозолевский, 1990).  

За цією ознакою курган поблизу с. Бондарі Кременчуцького р-ну 

Полтавської обл. можна датувати добою бронзи. З його висотної моделі добре 

видно, що зі східного боку від нього знаходиться заглибина шириною до 40 м, 

звідки, ймовірно, і брався ґрунт для спорудження кургану (рис. 5.9,а).  
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Магнітне дослідження кургану виконано в умовах високоградієнтного 

геомагнітного поля, адже роботи проводились на ділянці, розташованій над 

Біланівським залізорудним родовищем у зоні Кременчуцької магнітної 

аномалії (Доброхотов, 1964; Крутиховская, 1971). Індукція геомагнітного 

поля в межах ділянки досліджень змінюється на 200 нТл по напрямку 

північний схід – південний захід. Втім, навіть на тлі градієнтного поля чітко 

виділяються магнітні аномалії, пов’язані з частинами насипу кургану (рис. 

5.9,б).  

В тілі насипу виділяються дві інтенсивні аномалії, пов’язані з залишками 

тригопункту та бліндажу часів Другої світової війни. 

 

а) 
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б) 

Рисунок 5.9. Курган поблизу с. Бондарі. Візуалізація цифрової висотної 

моделі кургану. Просторове розрізненість 20 см (а). Накладання карти 

аномалій магнітного поля на ортофотоплан (б). Система координат метрична, 

UCS-2000 / Gauss-Kruger zone 6. 

 

Кургани біля сіл Єристівка, Махнівка, Пришиб у Кременчуцькому районі 

Полтавської обл. 

Виявлення курганів доби бронзи, які втратили поверхневі ознаки, 

становить неабияку проблему, якщо вони є залишками невеличких насипів над 

ґрунтовими могилами чи катакомбами.  

Наш досвід геофізичних досліджень в зонах перспективного розміщення 

різних інфраструктурних об’єктів залізорудних ГЗК концерну «Ферекспо» в 

околиці м. Горішні Плавні, свідчить про необхідність комплексування 

геофізичних методів при верифікації попередньо виявлених археологами 

ймовірних курганів.  

Кургани тут часто розташовані групами, витягнутими вздовж річок на 

вододільних плато, ці ж місця часто використовувались для будівництва садиб 
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і хуторів у новий час (починаючи з XVII ст.) (Супруненко, 2014). 

Переконливою ознакою наявності кургану є кільцева аномалія від рову. 

На рис. 5.10 представлений приклад магнітної карти кургану 54, оточеного 

ровом. Втім, по-перше, більшість курганів тут не мали ровів взагалі; а по-

друге, орний шар ґрунту тут значно забруднений магнітними частинками, які 

потрапили туди в результаті пилення хвостосховища. Магнітна 

сприйнятливість верхніх 30 см ґрунту становить 1,0-1,5 од. СІ. За таких 

обставин, розрізнити магнітну аномалію від неглибокого рову часто стає 

проблематичним.  

 

Рисунок 5.10. Околиці м. Горішні Плавні. Карта Ba кургану 54 (за 

Супруненко О.Б., 2014) накладена на космознімок з ресурсу Bing Maps 

 

Натомість, на цій території склалися сприятливі умови для застосування 

георадарного методу. Місцеві ґрунти за своїм механічним складом є 

супіщаними або легкосуглинистими, георадар з центральною частотою 300 

МГц здатен зареєструвати чіткі поверхні відбиття електромагнітного сигналу 

до глибини 1,5 м від рівня денної поверхні. Цієї глибинності досліджень 

достатньо аби прослідкувати підкурганні поверхні на місцях знівельованих 

насипів. У 2020 р. за описаною ознакою нами виявлено кілька курганів, 

приклад радарограми з записом підкурганної поверхі поданий на рис. 5.11. 
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Рисунок 5.11. Курган 73. Приклад радарограми, на якій виділяється підкурганна поверхня. 
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Новоселівська могила. 

Великі кургани, як правило, споруджувались не одномоментно, а 

формувалися поступово, внаслідок неодноразових досипок в зв'язку з новими 

похованнями. При цьому часовий проміжок формування кургану міг 

простягатися від енеоліту до раннього залізного віку (Мозолевский, Полин 

2005). Реконструкція внутрішньої структури кургану і коректна хронологічна 

прив’язка окремих його елементів є одним з головних завдань курганної 

археології, у розв’язанні якого допомагають геофізичні методи.  Покажемо це 

на прикладі одної з найбільших поховальних пам’яток археології місцевого 

значення Полтавщини - кургану Новоселівська могила (N49,0556670; 

E33,7064660), датований О.Б. Супруненком IV- I тис. до н.е. (епоха енеоліту - 

раннього залізного віку).  

Він знаходиться неподалік від с. Пришиб Кременчуцького р-ну, займає 

вершину піщаного підвищення. Форма напівкуляста у вигляді правильного 

сегменту, висота кургану — 7,5 м, діаметр основи насипу —64х68м. За 

топографічними картами - “триверстовками” 1869 р. і 1918-1922 рр. на місці 

розташування кургану позначене місцеве кладовище, яке проіснувало дотепер, 

відзначені випадки використовування для надгробків рваного гранітного 

каміння, котре походить з кромлеху в його масиві. 

За висновкам О.Б. Супруненка (Супруненко, 2014), курган є досить 

складною в стратиграфічному відношенні похвальною пам’яткою, зведеною в 

кілька етапів. Вірогідно, на кургані епохи енеоліту — бронзового віку, 

висотою близько 3 м, за передскіфського чи скіфського часу була здійснена 

“надбудова” над впускним похованням, яка й спричинила до появи такої 

виразної “крутосхилої” споруди. 

З метою реконструкції внутрішньої структури у неінвазивний спосіб, на 

Новоселівській могилі був застосований метод томографії електричного опору 

(ТЕО), який дозволив побудувати геоелектричні розрізи-перетини кургану. 

На структуру і перебіг досліджень значно вплинули місцеві умови. Перед 

початком наших робіт могили цвинтаря ХІХ-ХХ ст., що був розташований на 
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кургані, були ексгумовані, а поховальні споруди (огорожі, плити, хрести) – 

знесені. Аерофотознімання і фотограмметричні дослідження показали, що 

форма кургану наразі нагадує підквадратний пагорб, що розташовується на 

півкулястій основі (рис. 5.12). Дослідження методом ТЕО здійснені уздовж 

чотирьох профілів, три з яких  перетинають курган у субширотному і один – у 

субмеридіональному напрямку. Кожен з розрізів складався з кількох коротших 

(№№1-3 – з трьох, а №4 – з двох), які перекривалися між собою наполовину. 

В результаті довжина розрізів №№ 1-3 становила 64,5 м, а №4 – 49 м.  

 

 

Рисунок 5.12. Курган Новоселівська могила (група курганів 26). Схема 

розташування електрометричних розрізів на ортофотоплані та фрагменті 

висотного плану. Система координат метрична, UCS-2000 / Gauss-Kruger 

zone 6. 
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Спільною особливістю всіх геоелектричних розрізів є наявність зони 

аномалій високого ρ (>1000 Ом*м), яка пов’язана з розритими порожніми 

могилами ексгумованого цвинтаря. Вертикальна потужність цієї зони 

становить до 2 м.  

Крім розритих могил, аномалії підвищеного опору в розрізах можуть бути 

пов’язані з кам’яними конструкціями, як давніми (крепіда, кромлех, кам’яні 

саркофаги), так і сучасними (наприклад, надмогильні плити). 

Сам насип за електричним опором розділяється на дві частини. Насип 1 – 

характеризується відносно низьким опором 50-150 Ом*м, насип 2 – відносно 

високим (до 550 Ом*м). Це можна бачити на прикладі розрізу 4, поданому на 

рис. 5.13. З чим пов’язана різниця опорів двох насипів – незрозуміло.  

 

 

 

Рисунок 5.13. Курган Новоселівська могила. Розріз 4: геоелектричний 

розріз (а) та реконструкція структури кургану (б). 1- сучасна денна поверхня; 

2- давня денна поверхня; 3- цвинтар ХІХ-ХХ ст; 4 – давні поховання. 
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На тривимірній візуалізації всіх чотирьох розрізів можна бачити, що під 

курганом наявна аномалія підвищеного опору, яка може відповідати 

похованню, здійсненому в ямі (п. 1 на рис. 5.13 та 5.14,а), або похованню у 

кам’яному ящику, аналогічному знайденому у 2020 р. у кургані 73 поруч. В 

структурі насипу виділяється низькоомна область (насип 1). Також у 

північному схилі кургану на геоелектричному розрізі 4 виділяється 

високоомний об’єкт, що з великою долею вірогідності є впускним похованням 

(рис. 5.13, 5.14). В кургані можуть знаходитись й інші поховання, які 

неможливо зафіксувати геофізичними методами. 

 

Рисунок 5.14. Курган Новоселівська могила. Тривимірне представлення 

геоелектричних даних по 4-рьох розрізах. Передбачувані давні поховання 

показані стрілками. 
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5.3. Висновки до розділу 

 

1. Показана висока ефективність магнітометрії для картування курганів у 

Нижньому Подніпров’ї. Високоточне геомагнітне знімання на могильнику 

Катеринівка зафіксувала наявність 29 курганів на площі, де візуально і за 

космознімками  виділялося лише 7. В результаті повного археологічного 

дослідження всіх аномалій у 2017-2018 рр. підтверджено розкопками 24 

скіфські кургани, які датуються в межах другої – початку останньої чверті IV 

ст. до н.е. В одному випадку комплекс аномалій відповідав кургану доби 

бронзи. Ще 5 аномалій пов’язані з комплексами золотоординського часу (XIII-

XIV ст.). 

Аномалії від ям, катакомб, ровів і прикурганних заглибин мали 

інтенсивність 2-10 нТл і утворилися завдяки різниці магнітної 

сприйнятливості затічного гумусованого ґрунту, який заповнював 

археологічні об’єкти, і вміщуючого материкового суглинку. 

Вперше геомагнітним зніманням виявлено і археологічно підтверджено 

наявність заглибин в материковому лесі, звідки брали ґрунт для спорудження 

скіфських курганів. 

2. Геомагнітне знімання має стати обов’язковою складовою методики 

археологічного дослідження курганних могильників, особливо на ділянках 

інтенсивного промислового і сільськогосподарського землекористування. 

3. При дослідженні курганів магнітометрія є інформативною щодо окремих  

елементів, а саме ровів і деяких типів поховання, а також дозволяє виявляти 

пізнє втручання до насипів, яким є, наприклад, діяльність селітроварів XVII 

ст. 

4. За умови насипання курганів на піщаних, супіщаних і легкосуглинкових 

ґрунтах, у деяких випадках можливо виявляти підкурганні поверхні, а також 

кромлехи і поховання у кам’яних ящиках георадарним методом. 

5. Насипи великих курганів часто є складними і багатошаровими. На 

прикладі кургану Новоселівська могила показано, що реконструкція 
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внутрішньої структури кургану можлива за даним методу томографії 

електричного опору. Геофізичні дослідження доводять, що насип кургану 

споруджений у декілька етапів. Окрім основного поховання під центральною 

частиною кургану, в тілі насипу передбачається, щонайменше, одне впускне 

поховання.  
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РОЗДІЛ 6. МЕТОДОЛОГІЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ З ПЛАНУВАННЯ, 

ПОСТАНОВКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ГЕОФІЗИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИЧЕРПНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

ОБ’ЄКТИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Геофізичні методи стають ледь не основним інструментом 

археологічного пізнання, змушуючи інтерпретатора залучати до аналізу все 

більшу кількість різноманітної негеофізичної інформації. Під час реалізації 

комплексних історико-культурних проектів, у тісній співпраці з археологами, 

істориками, геологами, геофізик збирає інформацію про просторову структуру 

об’єкта досліджень та її зміни в часі, користуючись не лише власними 

інструментальними спостереженнями, а й даними про геологічну будову, 

відомостями про розвиток археологічної культури в регіоні, архівними і 

фондовими джерелами про історичне минуле, а іноді, й свідченнями очевидців.  

Питання вибору релевантного геофізичного методу або комплексу 

вирішується в процесі аналізу геологічної ситуації, природних умов, характеру 

використання простору давньою людиною. 

 

6.1. Використання апріорної інформації при архітектурно-

археологічних дослідженнях із застосуванням геофізичних методів 

 

Традиційний підхід до збереження знакових об'єктів історико-культурної 

спадщини, як правило, не сприяє їх всебічному вивченню. Використання 

загальноприйнятих для археології методів передбачає повне або часткове 

руйнування об'єктів у результаті розкопок, що суперечить принципу їх 

збереження. Компроміс між повноцінним вивченням пам'ятки та її 

збереженням можливий за умови застосування неруйнівних геофізичних 

методів.  
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Саме така ситуація склалася навколо Іллінської церкви в Суботові 

(Черкаська обл., Україна), відомої як усипальниця Богдана Хмельницького 

(1595-1657), Гетьмана Війська Запорізького і засновника Української держави.  

Іллінська церква належить до найбільш знаменитих архітектурних 

пам'яток України (рис. 6.1). Вона була побудована на кошти Б. Хмельницького 

в 1651-1656 рр. (Кукса, 2002 а). Церква є оборонною спорудою з потужними 

стінами завтовшки до 1,7 м і бійницями. Західна стіна додатково посилена 

колонами з північної та південної сторін і в цих місцях має товщину до 3,6 м. 

У північній частині західної стіни влаштовані сходи на хори, а південна 

частина разом з прибудованою колоною вважається монолітною. Однак 

народна пам'ять зберегла легенду про існування тут вхідного тунелю до 

підземелля церкви (Кукса, 2002 б). 

 

 

 

  
а)  б) в) 

Рисунок 6.1. Зображення Іллінської церкви в Суботові: малюнок 

Т. Шевченка (1845 р.) (а), акварель Г. Логвина (1947 р.) (б), сучасна 

фотографія (в).  

 

Згідно з літописними джерелами, в серпні 1657 року тут був похований 

Богдан Хмельницький (Літопис Самовидця, 1971; Величко, 1991; Літопис 

гадяцького полковника…, 1992). 

У літописі гадяцького полковника Григорія Грабянки і "Чернігівському 

літописі" 18 ст. (Літопис гадяцького полковника…, 1992; Черниговская 

летопись…, 1890) міститься згадка про те, що у 1664 р, коли польсько-

шляхетські війська захопили Чигирин, за наказом гетьмана польного 

коронного Речі Посполитої Стефана Чарнецького тіла Богдана і його сина 
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Тимоша були вилучені з могил і викинуті з трун. Багато істориків не вважають 

цю версію достовірною (напр. Крип’якевич, 1990; Кукса, 2006; Смолій, 

Степанков, 2009; Gawroński, 1903), проте вона залишалася домінуючою в 

радянській, а пізніше в українській, історіографії. Підтвердженням цієї версії 

вважаються результати розкопок П. Горішнього, коли в 1971 р. під південною 

стіною церкви, ближче до апсиди, була знайдена порожня яма, інтерпретована 

автором розкопок як поховальна (Горішній, 1971). У фундаменті поруч 

виявлено два проломи, в одному з яких знайдений фрагмент людського ребра 

і обривок шовкової тканини. На думку автора розкопок, грабіжники проникли 

в могилу через проломи і витягли труну. 

У зв'язку з проблемою відновлення історичної правди і критичного 

перегляду міфу щодо долі поховання Гетьмана виникла необхідність 

застосування геофізики. Метою геофізичних робіт став пошук можливих 

прихованих конструкцій в Іллінській церкві.  

Методологія дослідження включала три етапи робіт. На першому етапі 

було проведено збір та аналіз апріорної інформації про структуру пам’ятки і 

основні етапи та обсяги втручання до культурного шару. Узагальнена 

просторова інформація з архівних і фондових джерел, які висвітлюють 

архітектурні реконструкції та археологічні дослідження ХIX-XX ст., 

послужила надійною основою для коректної інтерпретації даних наступних 

георадарних вимірювань. 

На другому етапі були виконані власне геофізичні дослідження, що 

включали обстеження підлоги і стін церкви за допомогою георадарів. 

Третій етап присвячений верифікації результатів інтерпретації 

георадарних даних. З цією метою проводилося математичне моделювання 

радарограм, а також буріння отворів малого діаметра в підлозі і стінах храму з 

частковим відбором керна (Бевз та ін., 2019).  

Короткий огляд апріорної інформації про пам’ятку. Успіх в інтерпретації 

геофізичних даних багато в чому залежить від повноти і належного 

використання апріорної інформації – різних історичних відомостей про 
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Іллінську церкву. Аналіз апріорної інформації дозволив скласти вичерпне 

уявлення про пам’ятку та основні етапи та об’єми втручання до її структури. 

Нами опрацьовані архівні матеріали 1862-1890 рр., які висвітлюють 

архітектурну реконструкцію Іллінської церкви (По отзыву …, 1862; О 

выдаче…, 1868; Татаров, 1888), а також відомості про реконструкції 1970-х 

(Кілессо, 2000) і 2006 рр. (Стріленко, Калашник, 2006), матеріали та звіти про 

археологічні розкопки пам'ятки в 1953 р. (Логвин, 1954), у 1970 р. (Юра, 1971), 

у 1971 р. (Горішній, 1971) та у 2006 рр. (Шевченко, Новик, 2006). У результаті 

обробки письмових джерел був складений план археологічної вивченості 

церкви, який наочно показує обсяги пізнього втручання в культурний шар 

XVII ст. (рис. 6.2). Нижче в хронологічному порядку наводимо найбільш 

важливі в контексті нашого дослідження відомості. 

Зведена в кращих традиціях українського козацького бароко, церква 

двісті років з часу побудови простояла без істотного ремонту. Однак до 

середини XIX ст. технічний стан храму став катастрофічним, і церква зазнала 

ґрунтовної реставрації, яка була завершена у 1869 р. (О выдаче …, 1868; Кукса, 

2010; Юрченко, 2015). Зовнішній вигляд церкви після реставрації (рис. 6.1, б) 

значно відрізнявся як від початкового (рис. 6.1, а), так і від сучасного (рис. 6.1, 

в). Тоді до церкви була прибудована галерея, споруджена дзвіниця, а на 

південній стіні, з ініціативи священника Романа Орловського, з'явилася 

меморіальна табличка Богдана Хмельницького (Кукса, 2010). 

Першим професійним археологом, який досліджував Іллінську церкву, 

був Гнат Стеллецький. У 1921 р. він зняв шар штукатурки з тієї частини 

південної стіни церкви, де висіла табличка і "праворуч від того-місця, де 

легенда вказувала на двері, які вели в підземну кімнату церкви, в якій, мовляв, 

і похований Богдан". Стеллецкий зробив висновок, що тут поховання 

Гетьмана ніколи не було, та й не могло бути. Ніяких розкопок в церкві він не 

проводив (Кукса, 2002б). 

У 1953 р. у селі Суботів працював архітектор Г. Логвин. Безпосередньо в 

церкві він не копав, але зробив два зондажі біля північної та південної стіни 
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зовні і з'ясував, що фундаменти стін заглиблені на 2,95 м від поверхні того 

часу (Логвин, 1954). 

Археологічні дослідження безпосередньо в будівлі Іллінської церкви 

велися Слов'янської експедицією АН УРСР під керівництвом Романа Юри в 

1970 р. і Павла Горішнього в 1971 р. 

У 1970 р. проведені дослідження в наві (розкоп №1 з прирізками) і 

повністю розкопана апсида церкви до рівня материка. Розкоп №1 мав розміри 

8,9 × 2,6 м і проходив повз колони, що підтримують хори, від північної стіни 

до символічного надгробка Б. Хмельницького. Розкоп № 1 було прокопано на 

глибину 1,65-1,77 м, поблизу фундаменту північної стіни знайдені два 

поховання в дерев'яних трунах і частина труни третього чоловічого поховання. 

Перше від північної стіни поховання виявлене на глибині 1,45 м, друге - на 1,6 

м. Очевидно, що для розкопок третього поховання досліднику довелося 

прирізати траншею між виступом північної стіни і північною колоною. На 

одному з кістяків збереглися фрагменти шовкового пояса, який датує це 

поховання XVII ст. 

Крім того, в розкопі виявлено залишки наземного слов'янського житла XI 

ст., яке було знищено в результаті пожежі. 

До розкопу № 1 були також прирізані дві ніші у південній колоні для 

з'ясування глибини її фундаменту (яка виявилася рівною 1,7 м). 

Апсида храму була повністю розкрита розкопом № 2. Тут була виявлена 

глибока яма невідомого походження, яка була засипана вапняним розчином, 

камінням і уламками цегли XVII ст. Серед будівельного сміття знайдені 

уламки престолу, який був закладений при спорудженні церкви. Рівень 

материка становив 1,85 м, яма була прокопана до глибини 2,4 м, ймовірно 

шукачами скарбів. 

У 1971 р. були досліджені площі біля північної і південної стін, поблизу 

вівтаря, а також у центральній частині церкви. У розкопі № 3 на глибині 2 м 

розчищені контури в лесі, а потім і сама яма розміром 2,3 × 0,7 м. Поруч 

знайдений уламок, можливо, надгробної плити, обгоріла дошка, шматок 
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матерії і кістка з людського ребра. Також слід зазначити, що поряд у 

фундаменті є два проломи. Саме ця яма і була інтерпретована автором 

досліджень П. Горішнім як розорена могила Б. Хмельницького. На думку 

автора розкопок, грабіжники проникли в могилу і витягли труну через пролом 

у фундаменті (Горішній, 1971). 

У розкопі № 4, біля північної стіни, археологічних знахідок немає, він 

прокопано на глибину 2,8 м. 

У шурфі № 5 на глибині 1,9 м виявлено поховання чоловіка 40-45 років у 

зотлілій дерев'яній труні. При ньому знайдено хрестик зі шкіри, більше ніякого 

супроводжуючого матеріалу не виявлено. 

У шурф №6 біля південної напівколони виявлена частина 

давньослов'янської печі X-XI ст. - продовження житла, відкритого 

археологами в 1970 р. 

Центральний шурф № 7 розміром 2,0 × 1,0 м прокопано на глибину 2 м. 

Знахідок не містив. 

У 1970-х рр. у церкві було виконано великий обсяг реставраційно-

відновлювальних робіт за проектом архітектора С. Кілессо, який прагнув 

відновити первісний вигляд храму. Реставраційні роботи тривали до 1977 р. 

(Кукса, 2010). При цьому цоколь храму був знову відкритий на висоту 1 м. 

Реставрація 2006 року не змінила вигляд храму, їй передували розкопки в 

південно-західному куті нави. Розкоп № 8 від 2006 р. має розміри 2,0 × 1,5 м, 

досягнута глибина становила 2,8 м від рівня підлоги. Археологічних знахідок 

не містив (Шевченко, Новик, 2006; Новик, 2006). 
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Рисунок 6.2. План археологічної вивченості Іллінської церкви в Суботові. 

 

Георадарне сканування і перевірочне буріння.  

Георадарне сканування в Іллінській церкві виконано по підлозі в західній 

частині нави, а також по стінах потовщення-колони в південно-західному куті, 

схема подана на рис. 2.16. Використовувалися георадари виробництва 

«Тransient technologies» (Київ, Україна) VIY-3-300 і VIY-3-500 з центральними 

робочими частотами 300 і 500 МГц відповідно. 

Як «фонову» радарограму, на якій відображено геологічну будову 

верхньої частини розрізу під церквою, розглянемо радарограму 9, отриману за 

допомогою георадара 300 МГц (рис. 6.3, а). Верхня частина розрізу предсталяє 

товщу природних і культурних ґрунтових нашарувань до часу 42-48 нс (або 

глибини 1,50-1,75 м), що приблизно відповідає рівню «материка», виявленого 

Р. Юрой у розкопі № 1 (1,77 м) (Юра, 1970). Нижче, у часових межах 50-125 

нс (1,8-5,0 м), виділяється шар з посиленою амплітудою електромагнітного 

сигналу, який відповідає «материковому» ґрунту або лесовидному суглинку, і 

є, вочевидь, більш зволожений. Нижня межа цього шару добре виражена, що 

дозволяє припускати значну різницю діелектричної проникності з нижньою 

товщею. 

Радарограми по профілям 3–7 демонструють наявність відбиваючої 

границі 1 на 62 нс, довжина якої невелика, однак перевищує довжину хвилі 
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георадара (1 м), тобто це не точковий об’єкт для антени з центральною 

частотою 300 МГц. Нижче спостерігаємо повітряну дифраговану хвилю-

заваду, яка накладається на коротку (близько 2,0 м), відбиваючу границю 2 на 

92 нс (рис. 6.3, б, в). Також на радарограмах присутня відбиваюча границя 3 

на часі 117–125 нм (4,9–5,4 нс), яка відповідає контакту двох геологічних 

горизонтів з різною літологією та/або вмістом вологи. 

Повторне обстеження тої самої площі з георадаром 500 МГц дозволило 

деталізувати зображення аномалії 1, яка проявляється у вигляді зони 

підсиленої амплітуди сигналу в часовому інтервалі 51–61 нс, (рис. 6.4, а, б), 

що дозволяє передбачати в цьому місці зону розущільнення. На 

горизонтальному зрізі (так званому C-скані) це лінійна аномалія, яка має 

ширину біля 1,3 м, витягнута в напрямку від входу до вівтаря (З–Сх) на 3 м 

(рис. 6.4, в, г). На межі часової розгортки прилада, у часовому інтервалі 77–80 

нс помітна також зона, яка відповідає аномалії 2. 

Інформація, отримана за допомогою двох георадаров, може бути 

інтерпретована як наявність у товщі лесовидних суглинку підземної споруди з 

площею 3,0 × 2,0 м по підлозі, яка має арочну стелю (верх аномальної зони 1) 

та підлогу (аномалія 2). Передбачуване підземелля, однак, засипано ґрунтом. 

Згідно з даними, отриманими - георадаром 500 МГц, аномалія 1 має обмежену 

товщину і може бути інтерпретована як зона розущільнення під склепінням 

підземелля, основна частина якого засипана ґрунтом. З тієї ж причини, 

ймовірно, не зафіксовано відображення від стін, оскільки різниця 

діелектричної проникності породи, що вміщає і засипки об'єкта недостатньо 

велика.  

Невелику аномалію 4, помітну на радарограмах та С-сканах на схід від 

основної, автори (Бондар та ін., 2020, Бондар, 2020) схильні вважати завадою 

від металевого об’єкта, розташованого близько до поверхні, оскільки 

прослідковується характерний «дзвін» з початку часової розгортки сигналу. 
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б) 
 

  
в) 

  
г) 

Рисунок 6.3. Приклади радарограм, отриманих за допомогою георадара 

300 МГц. Цифрами позначені аномальні зоні і границі, пояснення в тексті. 
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На радарограмах з привхідної частини церкви між колоннами, які 

підтримують хори, помітні відбиття від нахиленої поверхні – ймовірно, ознаки 

вхідного тунелю до підземної споруди (див., наприклад, рис. 6.4, г). Однак слід 

визнати, що кращого зображення вхідного тунелю нам отримати не вдалося. 

 
а) 

 

 

 
б) 

Рисунок 6.4. Приклади радарограми (А) і С-скана (Б), отриманих за 

допомогою георадара 500 МГц. Цифрами позначені аномальні зони, 

пояснення в тексті.  

 

 
а) 

 

 

 
 

б) 

Рисунок 6.5. Горизонтальний зріз (С-скан) на 54 нс, накладений на план 

церкви, який ілюструє планове положення підземного об’єкта (а) і його 

тривимірна модель (б). Цифрами позначені аномальні зони, пояснення в 

тексті. Чорними крапками показані перевірочні свердловини.  
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Важко однозначно відповісти на питання про висоту камери підземного 

об'єкта. При прийнятому допущенні про середню швидкість електромагнітної 

хвилі, що дорівнює 90 м/мкс, об'єкт фіксується в часовому інтервалі 51-77 нс 

(глибина 2,15-3,35 м) і має висоту 1,2 м за даними георадара 500 МГц, і в 

інтервалі 62-92 нс (глибина 2,40-3,70 м) і має висоту 1,3 м за даними георадара 

300 МГц. Різниця в часових показниках георадаров двох частот пояснюється 

вимірювальної похибкою апаратури і не перевищує роздільної здатності більш 

низькочастотного георадара (30 см). Глибини, отримані за георадарним 

даними, уточнені після розбурювання аномалії. 

На основі отриманої інформації нами запропонована спрощена 

тривимірна модель-реконструкція підземної споруди під підлогою Іллінської 

церкви (рис. 6.5, б). 

Сканування стін південно-західного кута церкви виконано за допомогою 

георадара 500 МГц для пошуку можливого входу до підземної споруди. Така 

ідея виникла у зв'язку з тим, що в симетричному потовщенні західної стіни 

навпроти влаштовані сходи на хори. Однак, георадарне обстеження стін не 

виявило аномалій, які могли б бути інтерпретовані як порожнини.  

Результати перевірочного буріння в підлозі і стінах. Буріння в підлозі і 

стінах церкви виконано під керівництвом архітекторів Н. Бевза та 

Ю. Лукомського (Бевз та ін., 2019). Дві свердловини в підлозі церкви (№ 3 і 

4) були націлені на центральну частину аномальної зони (див. рис. 6.5, а). Вони 

мали діаметр 4 см і дозволили встановити горизонти з різною щільністю в 

верхньому шарі і простежити стратиграфію по епізодичному керновому 

матеріалу, а також по опору порід буровому інструменту. Стратиграфія 

свердловини 4 зверху вниз (після зняття плитки): 

0,0 - 0,3 м - термоізоляційний шар кулькового пінопласту; 

0,3 - 1,9 м - сухий суглинково-супіщаний матеріал засипки розкопу 

1970 р.; 

1,9 - 2,4 м - щільний вологий суглинок; 
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2,4 - 4,0 м - розущільнений супіщано-суглинковий шар, ймовірно, засипка 

підземного об'єкта; 

глибше 4,0 м - щільний вологий жовтий суглинок. 

Ці дані були використані для уточнення параметрів моделі при вирішенні 

прямої задачі георадіолокаціі, детально описаної у підрозділі 3.3. 

Спостережена глибина склепіння об'єкта збіглася з передбаченою за 

даними вимірювань з георадаром 300 МГц, однак підлога об'єкта виявилася 

глибшою, ніж очікувалося, на 0,3 м. Це можна пояснити відмінністю 

електрофізичних властивостей засипки об'єкта та вміщуючого ґрунту. Засипка 

менш щільна, тобто має меншу діелектричну проникність, а значить, і 

фактична швидкість електромагнітної хвилі в ній перевищує 90 м/мкс. 

Буріння не виявило великих порожнин у стінах південно-західного кута 

церкви, однак невеликі щілини, виявлені за допомогою інспекційної камери, 

запущеної до отворів, на думку архітекторів утворилися в процесі замурування 

якихось камер або проходів (Бевз та ін., 2019). 

Про призначення підземелля. Найбільш часте, якщо не єдине можливе 

призначення підземелля в церкві – поховальне (Слукин, 1991). 

Архітектори та історики відзначають, що об'ємно-просторова композиція 

Іллінської церкви близька за типом до невеликих костьолів. Водночас, деякі 

особливості архітектури фасадів свідчать про спробу відродити певні риси 

давньоруського зодчества (Кілессо, 2000; Кукса, 2010; Юрченко, 2015). 

Передбачувана підземна споруда має особливості конструкції і 

розташування, характерні для усипальниць як католицької, так і православної 

традицій. Це глибоко закладений склеп, розташований по центру нави і 

споруджений підземним способом (тобто без порушення цілісності стелі). 

Вказівку на спосіб поховання Б. Хмельницького саме в склепі знаходимо 

в Метриці Іллінської церкви, складеній у жовтні 1888 р. учителем 

Медведівської Церковно-приходської школи Олексієм Татаровим. Цей 

документ має повну назву «Метрика для получения верных сведений о древне-

православных храмах Божиих, зданиях и художественных предметах. 
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С. Субботово Чигиринского уезда Киевской губернии» і зберігається у 

рукописному архіві Інституту історії матеріальної культури в Санкт-

Петербурзі. Ймовірно, керуючись положенням меморіальної таблички 

Б. Хмельницкого, в розділі «Наружные части церкви» О. Татаров пише 

наступне: 

«С правой стороны церкви около средней колонны немного к западу 

находится склеп Зиновия Богдана Хмельницкого и его сына Тимофея, 

забросанный мусором во время перестройки церкви» (Татаров, 1888). 

Поховання в підземних склепах, звичайні в католицькій традиції, також 

зустрічаються в православних храмах України XVII-XVIII ст. Наприклад, це 

ктиторське поховання М. Миклашевського (пом. 1706 г.) у підземній споруді 

в підвалі монастирської церкви Святого Георгія в Видубицькому монастирі в 

Києві, побудованої в 1696-1701 рр. (Бобровский, 2002) або поховання Адама 

Киселя (пом. 1653 р.) у крипті Успенської церкви в Низкиничах (Волинська 

обл.) (Вортман, 2013). 

Розташування поховань по центру привхідної частини нави характерне 

більше для католицьких храмів. У православній традиції з часів Давньої Русі 

існує практика спорудження глибоких рукотворних печер в лесових породах, 

що використовувалися як у культових цілях, так і для поховань (Слукин, 1991). 

Спільним впливом цих традицій можна пояснити, чому склеп в Іллінській 

церкві був влаштований так глибоко і споруджений підземним способом. 

Чому ж Роман Юра не віднайшов цієї споруди у 1970 р., адже він 

проводив розкопки саме у вказаному місці? Розкоп №1 Романа Юри досягав 

глибини 1,77 м і не виявив вторгнення в культурний шар з поверхні. Дослідник 

зупинив розкопки, пройшовши всі культурні нашарування і заглибившись у 

материковий ґрунт. Перекриття ж склепу знаходиться на глибині 2,40 м 

безпосередньо під розкопом, об'єкт вирізаний у материковому лесовидному 

суглинку. 

Між іншим, у звіті Р. Юри знаходимо непряме підтвердження наявності 

вхідного тунелю до склепу. Він зазначає, що фундаментна плита південної 
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колони, яка підтримує хори, виявилася зміщеною на 20 см на північ і на 9 см 

на схід. Це могло статися в разі існування порожнечі між колонами – вхідного 

тунелю. 

Таким чином, обстеження Іллінської церкви в Суботові георадарним 

методом показало наявність підземної споруди в центральній частині нави. 

Глибина до стелі становить 2,40 м, висота споруди від підлоги до стелі 1,6 м, 

площа по підлозі 3 × 2 м. Похилий вхідний тунель, ймовірно розташовується 

в західній частині нави біля входу до церкви. Передбачається, що споруда 

повністю засипана ґрунтом. 

Об'єкт побудований підземним способом, він розташовується під 

розкопом Р. Юри 1970 р. Результати геофізичної інтерпретації підтверджені 

перевірочним бурінням, у ході якого в товщі ґрунтів виявлена зона 

розущільнення, що відповідає засипці об'єкта. 

Не виключено, що споруда є склепом-усипальницею Гетьмана України 

Богдана Хмельницького, про наявність якого згадується в Метриці Іллінської 

церкви від 1888 г. (Bondar et al., 2019; Бондарь и др., 2020; Бондар, 2020).  

 

6.2. Оцінка археологічної інформативності георадарного знімання на 

лесових ґрунтах та питання оптимальності вибору геофізичного методу 

для пошуків підземних споруд 

 

Можливість застосування геофізичних методів для пошуків і картування 

похованих археологічних об’єктів в умовах міста викликає великий інтерес. 

Зокрема, гостро стоїть питання про ефективність використання георадарів, які 

набули в останні роки значної популярності. Час від часу історико-культурні 

заповідники Києва замовляють подібні обстеження на своїй території, 

більшість з яких не публікуються, але зберігаються у вигляді технічних звітів.  

Дослідження фундаментів та геофізичне картування підземних 

порожнин, у тому числі із застосуванням георадарного методу, на території 

Національного заповідника «Софія Київська» у 2002 р. висвітлені в роботі 
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С.П. Левашова (Левашов, 2004,а). Встановлено, що фундамент Дзвіниці являє 

собою суцільну плиту 4 м завтовшки, а фундамент Собору заглиблюється на 

1,2 - 1,7 м. Автором закартовано серію лінійних геоелектричних аномалій, які 

можуть бути обумовлені підземними порожнинами. Найбільшою з них є 

аномальна зона шириною 4 м, яка простягається від будівлі Собору до будинку 

Бурси. Як стверджує автор, георадарне зондування біля адміністративної 

будівлі підтвердило наявність там порожнин. Втім, радарограми в цій роботі 

не наводяться. С.П. Левашовим за допомогою комплексу геофізичних методів 

виявлені потенційні ділянки знаходження підземних ходів на території 

Михайловського Золотоверхого собору (Левашов, 2004,а) та біля 

Звіринецьких печер (Левашов, 2004,б). Натомість результати зазначених 

досліджень не перевірялися археологічними методами, тому достовірність 

запропонованих для них інтерпретацій лишається під питанням.   

Розвідувальні дослідження архітектурних та археологічних пам’яток 

георадарним методом та території Києво-Печерської лаври мають свою 

історію. У 1998 р. проводились дослідження Успенського собору (Борисов и 

др., 1998; Кошелев, 2005а), у 2011 р. –Троїцької надбрамної церкви (Балакін 

та Ткаченко, 2011), також георадарні вимірювання виконувались у 2015 р. 

(Тараненко та Кадун, 2015). Результати перших двох досліджень не 

перевірялися з технічних причин, а результати третього не отримали 

археологічного підтвердження.  

Описана ситуація зумовила необхідність проведення дослідно-

методичних робіт з метою критичного аналізу ефективності георадарного 

методу щодо виявлення археологічних об’єктів у лесовидних суглинках. Нами 

виконана ціла низка подібних досліджень у Києві, Житомирі, Умані, Ржищеві 

(Бондар та ін., 2018; Бондар, Бобровський та Цюпа, 2016), але наводимо лише 

ті, результати яких підтверджуються археологічними розкопками. 

Георадарні дослідження та території Софії Київської. У грудні 2014 р. 

на території Національного заповідника Софія Київська нами були здійснені 

профільні спостереження за допомогою приладу VIY-2 (Transient 
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Technologies, Україна), оснащеного антеною з робочою частотою 300 МГц, у 

місцях з частково відомою стратиграфією, встановленою археологічними 

розкопками минулих років (Бондар та ін., 2016). 

Зокрема, нами досліджені дві ділянки на території Заповідника: перша – 

на території колишнього Митрополичого саду біля брами Заборовського, 

друга – майданчик між будівлями Софійського собору, Братського корпусу та 

Бурси (рис. 6.6). 

 

Рисунок 6.6. Заповідник «Софія Київська». Схема розташування ділянок 

георадарних досліджень (Бондар, Бобровський та Цюпа, 2016). 

 

Територія заповідника щільно вкрита різноманітними комунікаціями – 

водогін, електрокабелі, теплотраси, які добре проявляються на радарограмах, 

а отже, заважають ідентифікації нижчезалягаючих об’єктів, оскільки метод 

чутливий головним чином до верхніх кромок похованих об`єктів.  

Розглянемо отримані радарограми у співставленні з археологічними і 

архівними даними щодо розташування підземних об’єктів. 

Ділянка 1 у попередні часи була частково досліджена археологічно. У 

1910 р. тут було розкопано залишки давньоруської церкви ХІ ст. з 
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фрагментарно збереженим муруванням фундаментів вздовж південної стіни 

будівлі (верхівка - на глибині близько 1-1,5 м від СДП) та порожніми 

фундаментними ровами в інших частинах храму, закладеними на глибину до 

2,5 м від СДП. Фундаментні рови храму виконані у лесових супісках. Після 

досліджень розкоп 1910 р. було засипано ґрунтом, змішаним з давньоруськими 

будівельними матеріалами (цеглою-плінфою, камінням та шматками вапняно-

цем’янкового розчину). 

У 2014 р. впритул до розкопу 1910 р. було розчищено фундаменти 

прибудови, здійсненої у ХІ-ХІІ ст. до південної стіни зазначеного храму. 

Фундаменти виконано з каміння та плінфи на вапняно-цем’янковому розчині 

у неглибоких фундаментних ровах, дно яких було вкрите уламками 

пірофілітового сланцю. Верхівка фундаментів фіксується на глибині близько 

0,5 м від СДП, а їх нижній обріз сягає глибини 1,0-1,25 м від СДП. Також 

розкопом 2014 р. було виявлено печерну споруду пізньосередньовічного часу, 

розташовану на глибині близько 3 м від СДП (склепіння), виконану у 

материковому лесі без додаткового укріплення стін та склепіння. Розкоп 

2014 р. після завершення досліджень було законсервовано складною 

засипкою: піщаною подушкою понад муруваннями фундаментів; ґрунтом, 

змішаним з цем’янковою крихтою та битою цеглою; глиняною стяжкою по 

верху. На дні найбільших заглибин на місці кількох стародавніх 

господарських ям та поховань, з видаленим під час розкопок заповненням, 

було влаштовано 20-30 см підсипки гравію. 

Також на зазначеній ділянці на південний захід від розкопів 1910 та 

2014 рр. у 2009 р. під час робіт з благоустрою території на глибині до 0,5 м від 

СДП було виявлено фундаменти цегляної будівлі XVIII-XIX ст., з якою, 

ймовірно, слід пов’язувати вищезгадану печерну споруду.  

Спостереження за характером культурного шару на зазначеній території 

дозволяють стверджувати, що тут материковий лес залягає на глибині від 0,8 

до 1,2 м від СДП, при цьому, його перекривають нашарування гумусної 
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консистенції з різним ступенем змішаності з перевідкладеним лесовим 

супіском та будівельним сміттям. 

На Ділянці 1 пройдені 4 георадарні профілі (№5-8). Завдяки розкопкам 

2014 р. є можливість співставлення радарограм з реальними археологічними 

даними. Оскільки розкопками розкриті не тільки старовинні об’єкти а й деякі 

комунікації, є можливість відкалібрувати часовий розріз-радарограму по 

глибині. Підбираючи швидкість розповсюдження сигналу в середовищі на цій 

ділянці, ми зупинилися на значенні 90 м/мкс, що притаманне зволоженому 

суглинку.  

На профілях 5 та 6 (рис. 6.7, а, б), які перетинають розкоп 2014 р. (рис. 6.6) 

фіксуються аномалії, які за своїм топографічним та стратиграфічним 

положенням можуть бути ототожнені з залишками фундаментів прибудови 

ХІ-ХІІ ст. 

На профілі 5 вони зафіксовані в розкопі на глибині 0,45-0,55 м в 

інтервалах 17,7-18,9 та 23,8-29,1 м (від початку профілю), а на профілі 6 – в 

інтервалі 17,7-18,2 м; глибина до фундаменту становить 0,5 м від СДП. На 

відповідних радарограмах виділяються не тільки лінії синфазності 

електромагнітного сигналу, що відповідають верхній кромці глинистої 

консерваційної засипки фундаментів, а також аномалії від поверхні і основи 

самих мурувань. Це дає можливість встановити потужність давніх 

фундаментів за даними георадарних спостережень. 

Профіль 7 перетинає сучасну паркову доріжку, вимостку поверхні якої 

добре видно на радарограмі (рис. 6.7, в). На цьому профілі спостерігається 

аномальна зона на місці фундаменту церкви ХІ ст. у фундаментному рову. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 6.7. Заповідник «Софія Київська». Радарограми вздовж профілів 

на ділянці біля брами Заборовського з елементами інтерпретації.  

 

Слід зазначити, що внаслідок інтенсивного затухання у зволоженому 

середовищі електромагнітний сигнал з частотою 300 МГц не проникає глибше 

2 м, що робить неможливим фіксацію в такий спосіб печерних споруд, 

закладених на більш значних глибинах (глибше 3 м). 
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Ділянка 2 у попередні часи також частково досліджувалась археологами. 

Зокрема, на північний захід від собору у 1916, 1925 та 1970-х рр. було 

розкопано ділянку печерної споруди пізньосередньовічного льоху, викопаного 

у материковому лесі на глибині 2,5-3 м від СДП (склепіння). Західніше від неї 

у 1970-х рр. було досліджено ще одну аналогічну печерну споруду на глибині 

2,5-5 м від СДП. Не виключено, що вона була пов’язана з розкопаними у 

1939 р. цегляними підмурками дерев’яних келій Софійського монастиря 

XVII ст. На окремих ділянках зазначені підземелля були укріплені цегляною 

кладкою. У 2015 р. по трасі одного з них відбулися просідання ґрунту, а також 

утворився провал. 

Крім того, на цій території в результаті розкопок 1946 р. було відкрито 

залишки цегляної лазні ХІІ ст., від якої лишилися фундаменти на глибині 0,7-

1,0 м від СДП, а шурфуванням 2013 р. досліджено рештки давньоруської 

садибної забудови. Спостереження за стратиграфією дозволяють 

стверджувати, що материковий лесовий супісок на цій території залягає на 

глибині близько 2 м від СДП і перекривається гумусними нашаруваннями, 

змішаними з будівельним сміттям.  

На цій ділянці геофізичні дослідження 2015 р. проводились уздовж 5-ти 

профілів. Всі вони перетинають велику кількість сучасних комунікацій, які 

залягають на глибині 0,3-0,9 м. 

На профілі 2 (рис. 6.8, а) в інтервалі 32,5-35,5 м (від початку профілю) 

наявна похила смуга синфазності в інтервалі глибин 1,1-1,7 м; її топографічне 

положення співпадає з відомою печерною спорудою. Не виключено, що ця 

аномалія може створюватись вивальним куполом розташованого нижче 

підземелля, хоча слід зазначити, що печери, які знаходяться ближче до будівлі 

Братського корпусу, не проявлені на радарограмі. 

На профілі 3 (рис. 6.8, б) в інтервалі 12,8-18,0 м (від початку профілю) на 

глибині 1,0 м від СДП наявний об’єкт, схожий на старий фундамент. 

Передбачається, що на цій території можуть бути збережені фундаменти 



254 

 

огорожі садиби Софійського собору ХІ ст., а також залишки митрополичого 

палацу давньоруської доби. 

а) 

б) 

Рисунок 6.8. Заповідник «Софія Київська». Радарограми уздовж профілів 

на ділянці біля Братського корпусу з елементами інтерпретації. 

 

Внаслідок інтенсивного затухання електромагнітного сигналу з частотою 

300 МГц у зволоженому лесовому супіску, на обох ділянках не вдалося 

зафіксувати слідів об’єктів, що залягають глибше 2 м. 

На хвильових розрізах також немає аномалій від розкопів 1916 та 

1946 рр.; ймовірно, це пояснюється слабким контрастом електрофізичних 

властивостей перемішаної засипки розкопів та непорушеного культурного 

шару.  

Таким чином, за допомогою георадарного методу з використанням 

приймально-передавальної антени з робочою частотою 300 МГц на території 

заповідника «Софія Київська» біля брами Заборовського достовірно 

фіксуються фундаменти прибудови ХІ-ХІІ ст. до церкви XI ст., а також, в 

окремому випадку, фундамент церкви ХІ ст. у фундаментному рову. При 

цьому на радарограмах наявні відгуки не тільки від верхньої кромки 

фундаментів, а й від їх основи. 
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Консерваційна засипка фундаментів, яка виконана з піску, ґрунту та 

глини, зроблена за дев’ять місяців до зйомки у розкопі 2014 р., виражається у 

вигляді контрастної ліній синфазності електромагнітного сигналу. 

Печерні споруди, наявні на ділянках біля Братського корпусу та біля 

брами Заборовського за археологічними даними, як правило, не відображені 

на радарограмах, оскільки залягають в інтервалі глибин 2,5-5 м від СДП. Такої 

глибини зондування неможливо досягти на робочій частоті георадара 300 МГц 

у зволожених супісках та лесі через високий ступінь затухання сигналу. На 

ділянці біля Братського корпусу в окремому випадку зафіксована аномалія, 

яка може бути пов’язана з вивальним куполом печерної споруди. 

Всі види сучасних комунікацій (водогін, каналізація, полив, 

електрокабелі) добре виражені на радарограмах і відповідають локалізації за 

генеральним планом території Заповідника. Георадар із робочою частотою 

300 Мгц на території Заповідника «Софія Київська» є ефективним при 

пошуках давніх фундаментів в інтервалі глибин до 2 м. Для пошуків більш 

заглиблених об’єктів, у тому числі й печерних споруд, рекомендується 

застосувати інші технології. 

Геоелектричні дослідження у Софії Київській. 

Дослідження методом ТЕО проведені на ділянці біля Братського корпусу 

у зв’язку з утворенням провалу, який у 2021 р. дослідив Т. Бобровський. На 

місці провалу (показане на рис. 6.9, а червоною плямою) на глибині 2 м від 

денної поверхні відкрилося цегляне склепіння повністю замуленого ходу 17 

ст. Висота ходу перевищувала 2 м. Це фрагмент відомого підземелля, 

продовження якого розкопане у 1975 р. (Тоцкая, 1975). 

Як видно на рис. 6.20, а, профілі ТЕО були прокладені навхрест 

очікуваних ходів. Вони мали довжину 63 м, при цьому електроди були 

розташовані на відстані 1 м один від одного. Моделі розподілу питомого опору 

отримані за гладко-контрастною схемою інверсії (алгоритм Occam-Marquardt), 

детально описаною у підрозділі 2.7 цієї роботи.  
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Рисунок 6.9. Заповідник «Софія Київська». Схема розташування профілів 

ТЕО (а); геоелектричний розріз по профілю 21-1 (б); геоелектричний розріз по 

профілю 21-2 (в). 

 

У результаті наявні на картах і передбачувані підземні споруди 

проявилися як яскраві аномалії підвищеного опору (ρ > 400 Ом*м), що 

відкриває можливість ефективного картування підземель заповідника Софії 

Київської. При цьому критерієм оптимальності вибору метода томографії 

електричного опору для пошуків підземних споруд виступає різниця ρ між 

підземеллям і лесовою породою, яка становить не менше 300 Ом*м. 

Києво-Печерська лавра. Дослідження виконані на території 

Митрополичого саду за допомогою георадара VIY-3-300 у межах 
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прямокутного полігона з розмірами 15 х 8м. Полігон розташований на 

продовженні раніше відкритого муру XII ст. (рис. 6.10). Півметрова відстань 

між профілями забезпечила високу детальність досліджень, які дозволили 

виявити продовження стіни і локалізувати залишки горну, розкопаного у 19 ст. 

(рис. 6.11,б). Стіна була значно порушена внаслідок будівництва теплотраси, 

верх якої проявляється на радарограмах у вигляді відбиваючої поверхні 

(рис. 6.11,а). Зауважимо, що в межах полігону на глибині 4 м проходить 

підземна споруда 19 ст., яку нам зафіксувати не вдалося по причині швидкого 

затухання електромагнітної хвилі у лесовій породі. 

 

Рисунок 6.10. Заповідник «Києво-Печерська Лавра», Митрополичий сад. 

План ділянки досліджень. Червоними квадратами позначені залишки муру XII 

ст., а чорними – залишки горну XI ст., інтерпретовані за георадарними даними. 
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а) б) 

Рисунок 6.11. Заповідник «Києво-Печерська Лавра», Митрополичий сад. 

Приклади радарограм: (а) 3,5 м, позначена аномалія від теплотраси; (б) 14,5 м 

з позначеними аномаліями від залишків горну та фортечного муру. 

 

6.3. Комплексування геофізичних методів при геоархеологічних 

дослідженнях 

 

Як неодноразово зазначалося раніше, найбільш інформативна археолого-

геофізична реконструкції просторової структури пам'ятки та геологічних 

умов, за яких люди жили в минулому, будується на поєднанні даних найбільш 

інформативних геофізичних методів, а саме – магнітометрії, томографії 

електричного опору та георадіолокації (Brizzolari et al., 1992; Drahor & Kaya, 

2000; Piro et al., 2000; Gaffney et al., 2004; De Domenico et al., 2006; Drahor, 

2006; Kvamme, 2006; Vermeulen et al., 2006; Drahor et al., 2009; Cardarelli & Di 

Filippo, 2009; Keay et al., 2009; Leucci et al., 2015; Di Maio et al., 2016; Welc et 

al., 2017). Ці методи також є важливими інструментами при дослідженнях 

карстових печер (Leucci & De Giorgi, 2005; Mochales et al., 2007; Lazzari et al., 

2010; Kaufmann et al., 2011; Putisˇka et al., 2014; Welc et al., 2017).  

Публікації, які описують застосування геофізичних методів на карстовій 

місцевості, наголошують на труднощах, спричинених несприятливими 

фізичними властивостями перекриваючих порід, наявністю водонасичених 

верств (Lazzari et al., 2010, Prokhorenko et al., 2006), значною неоднорідністю 

поверхонь порід, розбитих тріщинами та западинами, заповненими повітрям, 

ґрунтом та глинистим матеріалом (Leucci & De Giorgi, 2005; Cheng et al., 2019). 
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При комплексуванні геофізичних методів досліджень на печерних 

археологічних пам’ятках з’являється можливість дослідити планіграфію, а 

також стратиграфію карстового ландшафту, що дає надійну основу для 

припущень щодо використання печери давньою людиною. 

Нижче представлені результати застосування магнітометрії, томографії 

електричного опору і георадарного знімання на прикладі печери Вертеба – 

пам’ятці трипільської культури. Для пояснення розвитку карстових форм та 

визначення невідомих ділянок печери з рештками трипільської культури доби 

енеоліту нами виконано наземні та підземні геофізичні знімання. Геофізичні 

дослідження в печері також мали на меті визначити перспективні місця для 

майбутніх археологічних розкопок. 

Печера Вертеба (48°47’N; 25°52’E) знаходиться у Подільсько-Буковинській 

карстовій області, займає шийку меандри річки Серет (рис. 6.12, а). Вхід до 

печери розташований на крутому боці одної з карстових лійок – западин, які 

утворюються внаслідок обвалу стелі механічно нестабільної порожнини 

всередині гіпсового шару (Jennings, 1985). Загальна довжина ходів печери 

перевищує 9 км (рис. 6.12, б). Вона розвинена у середньоміоценових 

(баденських) гіпсах, які облямовують південно-західний край Східно-

Європейської платформи. Гіпсова товща представлена як дрібнозернистими і 

прихованокристалічними різновидами, так і мега-кристалічними, 

шаблевидними утвореннями (Babel, 2005). Біля входу до печери гіпси 

виходять на поверхню, але над більшістю відомих ходів залягає 1-3 м 

гравійно-суглинистої четвертинної товщі і сучасного ґрунту. 
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а) 

 

 

б) 

Рисунок 6.12. Місце розташування печери Вертеба (а) та її топографічний 

план (б). t – частина печери, освоєна трипільською людиною. 

 

В епоху енеоліту в печері Вертеба сформувалися три шари відкладів 

трипільської культури. Це єдина велика печера, до якої тричі приходило 

трипільське населення. Вона посідає особливе місце серед трипільсько-

кукутенських пам’яток, оскільки аналогій використання такого великого 

лабіринту людиною доби енеоліту немає. 

Печеру було відкрито в 1820 році Яном Хмелецьким, розкопки проводили 

Адам Гонорі Кіркор (1876-1878), Готфрід Оссовський (1890-1892), Володимир 

Деметрикевич (1898-1904, 1907), Олег Кандиба (1929) та Михайло Сохацький 

(1996- 2020) (Sokhatskyi, 2000; Sokhatskyi, 2001; Sokhatskyi, 2012; Kadrow & 

Pokutta, 2016).  

У радіусі 10 км від печери знайдені залишки шістнадцяти трипільських 

поселень етапів CI (3700-3200 до н.е.) та CII (3200-2750 до н. е.). Згідно 

радіовуглецевого датування окремих археологічних решток, вони синхронні 

культурним шарам Вертеби (3700-2700 до н.е.) (Kadrow & Pokutta, 2016; 

Nikitin et al., 2010). 
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Біля входу до печери не знайдено слідів традиційного трипільського 

поселення, це місце мало придатне для тривалого проживання через брак води, 

адже територія закарстована і активно дренується. 

Енеолітичний культурний шар у печері сформований на поверхні ходів і 

залів у результаті довготривалого використання підземного простору 

людиною. Під час археологічних досліджень тут знайдені обпалені глиняні 

лежанки, вогнища, землянки та сміттєві ями. У печері присутні місця 

світильників з відкритим вогнем – білих алебастрових плям на гіпсових стінах, 

які утворилися в результаті обпалення (Sokhatskiy, 2000; Sokhatskiy, 2001). 

Покрівля гіпсової товщі та шар перекриваючих суглинкових осадових 

порід над печерою досить тонкі і добре проникні для ґрунтових та 

поверхневих вод, які потрапляють через карстові провалля. Стратиграфія 

відкладів свідчить про періодичне замулювання окремих ходів та залів, що 

також траплялося під час активного використання печери трипільцями. 

Внаслідок цього утворилися шари «стерильного» суглинку, принесеного 

водою. 

Геомагнітне знімання, виконане на площі 1,5 га показало низку аномалій 

круглої та овальної форми розмірами 10-25 м та максимальною інтенсивністю 

15-20 нТл. Ці аномалії інтерпретуються як старі карстові лійки, заповнені 

ґрунтовим і суглинковим матеріалом, і тому не виражені в рельєфі (рис. 6.13). 

Для того, щоб оцінити, як відклади відрізняються за концентрацією в них 

магнітних мінералів, була виміряна їх магнітна сприйнятливість у розкопі в 

одному з проваль. Верхній шар ґрунту має найвищі значення 0,6-0,7*10-3 од. 

СІ, підстилаючі суглинки та гравій показали k=0,2-0,3*10-3 од. СІ, гіпс мав 

діамагнітну негативну k= -0,01*10-3 од. СІ. Як бачимо, затікання магнітного 

матеріалу ґрунтових і суглинкових шарів до порожнин у гіпсі спричиняє 

позитивні аномалії над заповненими колишніми проваллями.  
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Рисунок 6.13. Печера Вертеба. Результати наземного геомагнітного 

знімання. Профілі ТЕО позначені синім, георадарні ділянки – червоним. 

Індукція геомагнітного поля на місці становить 49560 +/- 25 нТл. 

 

Сульфатна порода, що містить від 75 до 100% гіпсу, має ρ у діапазоні 700-

1000 Ом*м (Guinea et al, 2010). За даними Дублянського та Смольникова 

(1969), міоценова гіпсова товща, в якій розвинена печера Вертеба, містить 

понад 99% гіпсу (CaSO4*2Н2О). Однак, оскільки гіпсовий шар не є 

монолітним, його питомий опір значною мірою залежить від ступеня 

тріщинуватості та характеру заповнення тріщин. 

Геологічні шари, що розпізнаються на геоелектричних розрізах, 

характеризуються величинами опору, які змінюються в межах 3–6000 Ом*м. 

Гіпсовий шар має ρ  ̴1000 Ом*м. Наявність порожнин, заповнених повітрям, 

спричиняє підвищення ρп до декількох тисяч Ом*м. Низькі значення питомого 

опору (<80 Ом*м) можуть бути пов'язані з суглинковими відкладами та 

ґрунтами. Проміжні значення ρ обумовлені чутливістю методу, який не здатен 
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розрізнити різкі границі між літологічними шарами та неоднорідностями в 

гіпсовій товщі (рис. 6.14). 

Профіль 1-1` загальною довжиною 128 м перетинає печерне поле у 

північно-східному напрямку. Верхній шар складений ґрунтом і гравійно-

суглинковими відкладами має ρ <160 Ом*м. Нижній шар, в якому наявні 

області високого і низького опору, інтерпретується як гіпсова товща. Області 

ρ > 2000 Ом*м корелюють із фактично відомими порожнинами. Зони 

пониженого опору відповідають суглинкам, що потрапили до печери крізь 

провалля. 

На профілях 2-2` і 3-3` виділяються замулені карстові лійки. Суглинистий 

матеріал проникає до гіпсового шару, значно зменшуючи його опір. Така 

інтерпретація розрізів ТЕО підтверджується наявністю магнітних аномалій, 

пов'язаних з карстовими проваллями. Шар гіпсу з пониженим опором, має 

бути сильно побитий тріщинами, заповненими глинистим матеріалом, а отже, 

не міститиме порожнин. 

Печерний хід наявний на геоелектричному розрізі 3-3` між 5 і 21 м від 

початку профілю. Гіпсовий шар тут майже виходить на поверхню, і печера в 

ньому прогнозується на глибині 1,3 м. 

На профілі 4-4` печера наявна у західній частині на відстані 10–27 м від 

початку профілю, східну частину складає більш-менш монолітний гіпс. На 

стіні печери тут проглядаються тонкі (0,1-0,3 м) тріщини, які уходять в 

гіпсовий масив у східному напрямку. Вони непрохідні для людини, але, 

ймовірно, спричиняють підвищення опору, оскільки заповнені повітрям. 

Спроба наземного знімання з георадарами 125 і 300 МГц не була 

успішною. Чорноземний глинистий ґрунт над печерою має потужність 0,6-1,5 

м, потовщення гумусованого шару спостерігається внаслідок затікання 

ґрунтового матеріалу до карстових западин і проваль. Середній вміст 

глинистої фракції (<0,005 мм) у верхньому шарі ґрунту становить 28-45% 

(Кіт, 2008). Глини спричиняють великі втрати загасання електромагнітної 

хвилі. Отже, ґрунт із вмістом глини понад 35% ефективно адсорбує 



264 

 

електромагнітні хвилі, і глибинність георадарного методу стає дуже низькою 

(Daniels, 2004).  

 

 

Рисунок 6.14. Печера Вертеба. Вибрані геоелектричні розрізи та їхня 

літологічна інтерпретація: (а) - профіль 1-1`, де 1 - гіпс, 2 - ґрунт і суглинок, 3 

- пухкі суглинкові відклади, 4 - печера, 5 - прогнозована печера; (б) - профіль 

2-2`; (в) - профіль 3-3`; (г) - профіль 4-4`. 
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Всередині печери геомагнітне знімання проведене в Археологічному залі, 

позначеному як Ділянка 5 на рис. 6.16. Для цього була заздалегідь розбита 

мережа профілів, кінці яких топоприв'язані за допомогою лазерного 

далекоміра Leica Disto X310 із вбудованим компасом та інклінометром. 

Відстань між профілями становила ̴ 0,5 м, крок між вимірами по профілю – 

0,25 м. Магнітне знімання проводилося поточково. Одночасно, іншим 

магнітометром в автоматичному режимі записувались варіації геомагнітного 

поля. На рис. 6.15 представлена схема мережі спостережень (а) і карта 

магнітного поля (б) ділянки. Різке зменшення поля у північно-східній частині 

ділянки викликано близькістю (10 м) до залізних вхідних дверей у печеру, які 

створили відповідну аномалію. 

В Археологічному залі виділяється три аномалії, які відповідають 

археологічним об'єктам. Аномалія 1 має діаметр 1 м, інтенсивність 40 нТл, 

округлу форму і спряжену негативну аномалію з північного боку. Аномалії 2 і 

3 мають максимальну інтенсивність 20 і 17 нТл відповідно. 

 

 

Рисунок 6.15. Печера Вертеба, Археологічний зал. Схема точок 

магнітного знімання (а) і карта аномалій Ba (б), індукція геомагнітного поля 

на місці 49530 +/- 45 нTл. 
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Рисунок 6.16. Печера Вертеба. Ділянки геофізичних досліджень в печері.  

 

Ходи печери замулювалися з доби енеоліту. Гіпсова стеля руйнувалася 

під час утворення нових карстових проваль. Таким чином, може існувати 

частина печери, колись заселена трипільцями, яка зараз недоступна. З огляду 

на характер розповсюдження трипільського культурного шару (рис. 6.12, б), 

ми спробували віднайти порожнини на схід від борту печери, шляхом 

сканування стін за допомогою георадарів. Обнадійливі результати 

георадарних досліджень, отримані в інших гіпсових печерах Подільсько-

Буковинської карстової області В. Прохоренком (Prokhorenko et al., 2006), 

дозволяли сподіватись на успіх. 

Для того, щоб оцінити швидкість розповсюдження хвилі в гіпсі та 

отримати емпіричні дані про границю «гіпс-повітря», були виконані 

вимірювання по гіпсовій колонні в печері з георадаром 300 МГц. Границя 

«гіпс-повітря» візуалізується як серія дифракцій (рис. 6.17, а), а швидкість 

електромагнітної хвилі становить 141 м/мкс. Щоб отримати приклад відбиття, 

яке відповідає границі «гіпс-суглинок», ми провели вимірювання по гіпсовій 
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стелі (рис. 6.17, б). Ця границя є більш контрастною, адже різниця 

діелектричної проникності між гіпсом та суглинком більша, ніж між гіпсом та 

повітрям (Владов та Старовойтов, 2004). 

 

 

Рисунок 6.17. Печера Вертеба. Радарограми, отримані по колонні (а), 

стелі (б) та стінам (в-е) печери, на ділянках, вказаних на рис. 6.16. 

 

На радарограмі з ділянки 3 (рис. 6.17, в), отриманій по стіні печери за 

допомогою георадара 125 МГц, виявлено зону підвищеної амплітуди 

електромагнітного сигналу у часовому діапазоні 146-153 нс. Спелеологам 
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вдалося фізично досягти цього місця. Це вузька щілина, шириною близько 0,3-

0,5 м, яка є прохідною для людини на відстань близько 3 м. 

На радарограмі з ділянки 1 проявився відомий хід на відстані 5 м від 

площини зондування (рис. 6.17, г). За ним у діапазоні 175–209 нс (11,7–14 м) 

існує ще одна подібна зона – очікувана порожнина (печера). Просторово вона 

розташована поблизу магнітної аномалії від карстового провалля. 

На ділянці 2 в кінці часової розгортки антени 300 МГц наявна границя 

типу «гіпс-повітря». Вона підтверджена вимірюваннями з антеною 125 МГц 

на відстані 9 м за стіною печери. Тут також можна припустити наявність 

порожнини (рис. 6.17, д). 

Вимірювання двома методами (ТЕО та георадарні) у пункті 4 уздовж 16-

метрового профіля по підлозі показали тришарову будову розрізу. Верхній 

шар, представлений суглинками, має низький опір. На радарограмі поверхня 

відбиття при 22-25 нс позначає гіпсове дно печери. Нижню відбиваючу 

поверхню (40-45 нс) можна інтерпретувати як границю гіпс-вапняк, оскільки 

нижній шар має високий ρп, характерний для вапняку (Telford et al, 1990; 

Stepišnik & Mihevc, 2008) (рис. 6.18). 

Таким чином, найбільш яскравим геофізичним індикатором 

закарстованого ландшафту є магнітні аномалій діаметром 10–25 м та 

інтенсивністю 15–20 нТл. Вони спричинені замуленими старими проваллями, 

здебільшого мають круглу форму. У печері вони виглядають як конуси 

висипання пухких суглинків, а на поверхні можуть не проглядатись зовсім. 

Аналізуючи розташування магнітних аномалій на місцевості можна бачити, 

що вони облямовують існуючий лабіринт зі сходу. Це узгоджується з 

результатами, отриманими раніше В. Дублянським та Б. Смольніковим (1969) 

щодо обмежених розмірів прокарстованої зони (смуга шириною 100-150 м). 

Місцевість, де знаходяться видимі та заповнені провалля, може містити 

невідомі частини печери Вертеба (рис. 6.19). У той же час висока щільність 

магнітних аномалій, що спостерігається на південно-східній периферії (зона 

В), свідчить про серйозні порушення шару гіпсу і, як наслідок, про відсутність 
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порожнин у цій зоні. Однак у енеолітичні часи деякі провалля в зоні В могли 

служити входами до печери. 

 

 
Рисунок 6.18. Печера Вертеба. Результати геофізичних досліджень по 

підлозі на ділянці 4: геоелектричний розріз (а), радарограма (б) та їх 

літологічна інтерпретація (в): 1-вапняк, 2-гіпс, 3-суглинкові пухкі відклади. 

 

Трипільське населення активно використовувало відкритий вогонь у 

печері. Про це свідчать вогнища на підлозі та світильники на стінах на 

перетині ходів, а також знахідка трьох лежанок з обпаленої глини (Сохацький, 

2000; Сохацький, 2001). Ми припускаємо, що вентиляція печери в давнину 

була значно кращою, ніж зараз, оскільки існувало кілька входів до освоєної 

частини печерного лабіринту. Пізніше входи, розташовані на дні проваль, 

повністю засипались, а пухкий матеріал рознесли по печері водні потоки. Так 

утворилися товсті шари суглинистих відкладів. Якщо припустити, що давні 

люди використовували лише привхідну частину печери, зони A та B слід 

визнати найбільш перспективними місцями для пошуку археологічних 

решток. 
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Зона А прилягає до печерного лабіринту на сході і є перспективною для 

знаходження нових ходів, оскільки тут за георадарними даними у гіпсовій 

товщі визначені вертикальні границі типу «гіпс-повітря» (рис. 6.17, д). 

Порожнина інтерпретована на діл. 2 на відстані близько 9 м від відомого 

лабіринту. Розкопки старого провалля в цьому місці дозволять дійти до 

культурного шару і проникнути до невідомої частини лабіринту. 

У зоні В наявні невеликі провалля, зосереджені на південно-східній 

периферії печери Вертеба. Ми припускаємо, що тут була частина печери 

найбільш сприятлива для заселення. Під обвальним матеріалом можна 

очікувати знаходження культурних шарів. За результатами інверсії даних ТЕО 

на захід від провалля на невеликій глибині 1,3 м є порожнина (профіль 3-3` на 

рис. 6.14, в). 

Важливим археологічним результатом наземного магнітного знімання є 

відсутність аномалій, які можна співставити з трипільськими житлами чи 

іншими рештками доби енеоліту. Разом з відсутністю підйомного матеріалу в 

розораному верхньому шарі ґрунту, це свідчить про використання печери як 

схованки або святилища, тобто трипільці, ймовірно, не жили навколо печери. 

Підземні магнітні вимірювання в Археологічному залі печери виявили 

аномалії, які рекомендуються для археологічних досліджень. Не можна було 

достовірно судити про джерело аномалії 1 (рис. 6.15), оскільки намагніченість, 

глибина, розмір та форма об’єкта невідомі. Однак, наявність спряженої 

негативної аномалії з північного боку наводить на думку, що об'єкт набув 

сильної намагніченості внаслідок обпалення in situ. Припускаємо, що 

джерелом аномалії є вогнище з обпаленої глини, однак це також може бути 

яма з фрагментами обпалених матеріалів або навіть одна керамічна посудина.  

Аномалії 2 і 3 інтерпретуються як вогнище і лежанка з обпаленої глини. 

Раніше в печері були знайдені три подібні лежанки (Sokhatskiy, 2001). Вони 

мали довжину 1,3-0,8 м, ширину 0,5-0,7 м і товщину 0,3 м, складалася з щільно 

спресованих фрагментів кераміки, вкритих шаром обпаленої глини. На них 

знайдені сліди відкритого вогню (вугілля та попіл). Очевидно, що ці 
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конструкції зберігали тепло. Такі лежанки трипільці влаштовували у своїх 

наземних будинках (Шмаглій та Відейко, 1987; Chernovol, 2008; Yakubenko, 

1999; Kozlovsʼka, 1926). 

Електричні та георадарні вимірювання по підлозі печери на діл. 4 (рис. 

6.18) показали глибину та морфологію гіпсової підлоги, на якій безпосередньо 

залягає найдавніший трипільський горизонт етапу СІ (Sokhatskyi, 2000). Отже, 

максимальну потужність культурного шару можна було визначити за 

допомогою геофізичних методів. 

 

Рисунок 6.19. Печерне поле Вертеби з зонами, перспективними для 

археологічних досліджень (А і В) у місцях передбачуваних порожнин 

(позначені жовтими крапками). Карстові лійки, визначені за магнітними 

аномаліями, позначені синіми крапками; карстові провалля, виражені як 

западини рельєфу, позначені червоним. Відома печера окреслена чорним 

кольором, частина лабіринту з матеріалами трипільської культури позначена 

білими крапками. Розміщення передбачуваних археологічних об’єктів у печері 

показане чорними крапками. 
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6.4. Застосування методології археологічної геофізики в складі 

комплексного багатоцільового неруйнівного дослідження історико-

культурних об’єктів 

 

Досвід інтеграції різнорідних інформаційних шарів до багатофакторної 

тривимірної моделі гірського масиву на основі геоінформаційних технологій 

представлений на прикладі історико-культурного об’єкта Інкерманські 

штольні в Севастополі, комплексне неруйнівне дослідження якого виконане у 

2012-2013 рр. на підтримку заходів із знешкодження вибухонебезпечних 

речовин.  

Опис об’єкта та історична довідка. Інкерманські штольні (Інкерман, 

Севастополь), вироблені у вапняковому скельному масиві, так званій горі 

Шампань. Це були прямокутні виробки висотою до 10 і шириною до 15 метрів, 

які заходили всередину гори на відстань понад 100 м. Штольні з’єднувалися 

між собою потернами – поперечними виробками менших розмірів. 

Підчас Другої Світової війни у штольнях гори Шампань був 

розташований спецкомбінат з виробництва боєприпасів, а також сховища до 

яких за архівними даними протягом останніх днів оборони Севастополя 

завозилися боєприпаси армії і флоту.  

Наприкінці червня 1942 р. входи до 11-ти штолень були підірвані 

радянськими військами. Внаслідок вибуху вапняковий скельний масив гори 

був роздроблений на окремі уламки, частина яких відлетіла на значні відстані 

у різних напрямках. Поверхня скельного масиву просіла по висоті на 10-30 

метрів, а схили його перетворилися на завали з великих кам’яних брил.  

Між окремими блоками зруйнованого масиву утворилися тріщини і лази, 

через які до залишків штолень до останніх років проникали небажані 

відвідувачі. 

З 2001 р. на державному рівні ухвалене рішення про вилучення 

боєприпасів з Інкерманських штолень, проводяться прохідницькі й саперні 

роботи. За цей час побудовано 4 вертикальні шахтні стволи глибиною більше 
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20 м, від яких закладені підземні камери-виробки. Через стволи рятувальники 

піднімали нагору набої й породу. Однак основний боєзапас за цей час так і не 

був знайдений (Bondar, Daragan, 2013). 

Результати наземних і підземних топогеодезичних робіт. За 

результатами наземного тахеометричного знімання побудований план та 

тривимірна модель поверхні гори Шампань у масштабі 1:1000. Модель 

відображає стан рельєфу гори Шампань на початок червня 2011 р. (рис. 6.20) 

У ході підземних топографічних робіт рятувальниками ДП МРЦ МНС 

України відзнято 937 м ходів (разом зі стволами). Досліджена порожнина має 

8 виходів на поверхню (4 стволи і 4 лази) і характеризується складною 

конфігурацією. Амплітуда складає 40,7 м, обсяг пустотного простору – 

7037 м3. Створено план та тривимірну модель порожнини (рис. 6.20, б). 

 

Рисунок 6.20. Інкерманські штольні. Тривимірна модель поверхні гори 

(а), 3D-модель поверхні гори (б), підземного пустотного простору і об’єкта-

джерела магнітної аномалії. 

 

Результати магніторозвідки та магнітного моделювання. У межах 

дослідної ділянки магнітна індукція змінюється більше, ніж на 1000 нТл, що 

при відомій геологічній будові масиву (повністю складений вапняком) 

однозначно свідчить про наявність похованих техногенних об'єктів - джерел 

магнітних аномалій (рис. 6.21, а). У південно-східній частині гори 

зареєстрована велика знакозмінна аномалія інтенсивністю ± 500 нТл. 

Позитивна частина її досягає розмірів 40х40 м. Спряжена негативна частина 
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розташовується з північного боку. Джерелом такої аномалії може бути 

глибоко залягаючий об'єкт, що має сильну намагніченість. Саме ця аномалія 

може бути пов'язана з основним боєзапасом часів Другої Світової війни. 

У результаті кількісної інтерпретації геофізичних даних відновлена 

форма об'єкта-джерела, він апроксимується паралелепіпедом, який залягає 

горизонтально. Довжина його становить ~ 31 м, ширина ~16 м, висота ~ 7 м. 

Глибина до покрівлі модельного тіла ~ 25 м від рівня денної поверхні (рис. 

6.20,б; 6.21,а). За даними магнітного моделювання, область між додатним 

максимумом аномалії та місцем переходу аномального поля через нуль 

відповідає проекції джерела на поверхню (Bondar, Daragan, 2013). 

Створення ГІС-проекту. Як опорні дані для створення 

геоінформаційного проекту були використані космознімки надвисокого 

розрізнення (QuickBird 2010 р.; GeoEye 2001 р.), космознімок з ресурсу Yandex 

та аерофотознімки Люфтваффе 31.10.1941 р., 2.11.1941 р., 8.04.1943 р., 

23.04.1942 р. (до підриву штолень); аерофотознімок 1942 р., зроблений 

невдовзі після підриву та сучасний аерофотознімок, виконаний до 2001 р. 

Просторово-геометричному узгодженню підлягали також дані наземної 

тахеометричної зйомки; карти масштабів 1:10000 1972 р.; 1:50000 1939 р. та 

1982 р.; 1: 100000 1982 р. 

Створена базова карта шарів, растрової, векторної та тематичної 

інформації. У проект інтегровані дані геофізичного знімання і топографічних 

знімань підземного пустотного простору. Також створені цифрові моделі 

рельєфу (ЦМР) території та синтетичні моделі наземної і підземної топографії 

ділянки вишукувань. У результаті аналізу всього комплексу даних зроблено 

реконструкцію розташування деяких штолень та штреків. Визначена 

локалізація джерела найбільш інтенсивної магнітної аномалії, вірогідно 

пов’язаної з основним боєзапасом (рис. 6.21,б). У березні 2013 р. до джерела 

аномалії здійснено проходку, у збереженому фрагменті штольні відкриті 

залишки майстерні з виробництва набоїв, де на підлозі знайдені довгі залізні 
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труби (Bondar and Daragan, 2013). Подальших досліджень там не 

проводилося. 

 

а) 
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б) 

Рисунок 6.21. Інкерманські штольні: карта магнітного поля, план 

підземного простору та проекція об’єкта-джерела головної магнітної аномалії 

на космознімок 2010 р. з ресурсу Google Earth (а), реконструкція деяких 

штольнь і штреків за даними дешифрування аерофотознімків від 02.04.1942 та 

спелестологічних досліджень (б). 
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Висновки до розділу 

 

1. Адекватна археологічна інтерпретація даних геофізичних 

досліджень історико-культурних об’єктів забезпечується: а) інтеграцією 

археологічних, історичних, геологічних та ін. даних до археолого-

геоінформаційної реконструкції; б) вибором найбільш ефективних 

геофізичних технологій; в) комплексуванням декількох геофізичних методів 

досліджень; г) ретельним аналізом просторової інформації про пам’ятку. 

2. На прикладі Іллінської церкви в Суботові продемонстровано 

переваги використання апріорної інформації про структуру пам'ятки і основні 

етапи та обсяги втручання до культурного шару для інтерпретації георадарних 

даних. У центральній частині нави, під підлогою церкви інтерпретована 

підземна споруда. Глибина до стелі становить 2,40 м, висота споруди від 

підлоги до стелі 1,6 м, площа по підлозі 3 × 2 м. Похилий вхідний тунель, 

ймовірно, розташовується в західній частині нави біля входу до церкви. 

Передбачається, що споруда повністю засипана ґрунтом. Об'єкт побудований 

підземним способом, він розташовується під розкопом Р. Юри 1970 р. 

Результати геофізичної інтерпретації підтверджені перевірочним бурінням, у 

ході якого в товщі ґрунтів виявлена зона розущільнення, що відповідає засипці 

об'єкта. 

Припускаємо, що споруда є склепом-усипальницею Гетьмана України 

Богдана Хмельницького, про наявність якого згадується в Метриці Іллінської 

церкви від 1888 г.  

3. Визначені сприятливі умови для застосування георадарних 

технологій при дослідженні археологічних об’єктів на суглинистих ґрунтах. 

На прикладі національних заповідників «Києво-Печерська Лавра» та «Софія 

Київська» доведено можливість виявлення старовинних стін й інших подібних 

об’єктів у лесовидних суглинках до глибини 1,5 м. Для ефективного 

картування підземних ходів 17 ст., розташованих на глибині 2-5 м, в Софії 

Київській запропонований метод томографії електричного опору.  
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4. На прикладі печери Вертеба – пам’ятці трипільської культури 

доби енеоліту – показані переваги комплексування геофізичних методів при 

геоархеологічних дослідженнях. Геофізичний комплекс включав наземні і 

підземні магнітні знімання, томографію електричного опору (ТЕО) та 

георадарні дослідження. За допомогою наземних геофізичних досліджень 

встановлене латеральне та вертикальне розповсюдження форм рельєфу 

сульфатного карсту та здійснено пошук археологічних об’єктів. Вимірювання 

в печерах проводили з метою пошуків археологічних решток у пухкому 

заповнювачі печери, а також невідомих порожнин. 

Джерелами магнітних аномалії круглої та овальної форми розмірами 10-

25 м та максимальною інтенсивністю 15-20 нТл виявилися старі заповнені 

ґрунтом карстові лійки, знайдені над печерою. Магнітне знімання показало 

відсутність трипільських жител на поверхні та наявність у печері похованих 

археологічних об’єктів. Дослідження методом двовимірної томографії 

електричного опору дозволили охарактеризувати вертикальну структуру 

карстових лійок, товщину шару осадових гірських порід над гіпсом, а також 

потужність суглинистого заповнювача печери. Методом ТЕО вдалося виявити 

порожнини в гіпсах за підвищенням питомого опору до декількох тисяч Ом*м. 

Підземне обстеження стін печери за допомогою георадарів показало 

наявність вертикальних границь типу «повітря-гіпс» та «суглинок-гіпс» у 

гіпсовому шарі. 

На підставі результатів геофізичних досліджень було окреслено 

перспективні місця для майбутніх археологічних розкопок та показано 

розташування невідомих ділянок печери. 

5. На прикладі історико-культурного об’єкта «Інкерманські штольні» 

показані переваги використання геоінформаційної моделі, яка включала в себе 

різнорідну просторову інформацію, а саме - топогеодезичні дані, аеро- і 

космознімки, дані буріння, інформацію про стан порід масиву, дані 

геофізичних досліджень, маркшейдерських знімань підземних виробок і 

напівінструментальних знімань підземних порожнин. З аналізу 
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геоінформаційної моделі визначений стан скельного масиву, об`єм 

порожнинного простору всередині масиву, ступінь збереженості штолень і 

штреків та локалізовано джерело потужної магнітної аномалії, яка може бути 

співставлена з боєзапасом часів Другої Світової війни.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено методологічні засади застосування геофізичних 

методів при неруйнівних дослідженнях пам’яток історико-культурної 

спадщини на території України в контексті їх хронологічної прив’язки, 

структурних особливостей та фізичних властивостей компонентів.  

2. Показано, що сучасна археологічна геофізика володіє найбільш 

точними і детальними апаратурними технологіями геофізичного знімання, які 

були цілеспрямовано розроблені для дослідження археологічних пам’яток. 

Три методи – магнітометрія, томографія електричного опору та 

георадіолокація -  складають оптимальний комплекс, який демонструє високу 

ефективність при вивченні неоднорідних середовищ, а також найкраще 

відповідає потребі дослідження перших метрів ґрунтово-геологічного розрізу 

у найбільш типових геологічних і ландшафтних умовах, характерних для 

території нашої держави. 

3. Підтверджено, що необхідною передумовою для ефективного 

використання геофізичних методів в археології є диференціація у фізичних 

властивостях археологічних об’єктів і вміщуючого середовища. Магнітна 

сприйнятливість, природна залишкова намагніченість, питомий опір, 

діелектрична проникність давніх житлових, культових господарських, 

фортифікаційних конструкцій несуть різнорідну археологічну інформацію про 

будівельний матеріал, спосіб спорудження і використання, поточну 

зволоженість та датування.   

4. Встановлено, що мінералом-носієм намагніченості у чорноземах є 

дрібнозернистий окислений магнетит/магеміт у 

суперпарамагнітному/однодоменному стані, в лесовій породи зростає 

значення домішки багатодоменного гематиту. Визначено, що грунти, поховані 

під давніми насипами, зберігають будову профілю і намагніченість часу 

поховання. Показано, що при побудові магнітних моделей природний 

чорноземний ґрунт, як вміщуюче середовище для археологічних об’єктів, 
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повинен складатися, щонайменше, з двох шарів: гумусового та лесовидного 

суглинку.  

5. Визначено та охарактеризовано механізм формування магнітних 

аномалій на ґрунтових могильниках. Він також пояснює збурення магнітного 

поля над ровами, ямами та іншими подібними об’єктами різних археологічних 

культур Лісостепу і Степу, які не зазнавали дії вогню і не містять значної 

домішки обпаленої глини або ґрунту. Зокрема встановлено, що джерелами 

позитивних аномалії інтенсивністю 2-4 нТл на ґрунтових могильників 

черняхівської культури Лісостепу України виступають виключно ями деяких 

зруйнованих інгумацій. Нами експериментально підтверджена ідентичність 

магнітної сприйнятливості, природної залишкової намагніченості, магнітної 

мінералогії та гранулометрії заповнення таких могил і гумусового шару 

ґрунту. Математичне моделювання цих поховань виявило відповідність 

розрахованої та спостереженої аномалій індукції геомагнітного поля, в разі 

якщо шарам моделі магнітного джерела присвоюється сумарна 

намагніченість, рівна різниці між намагніченістю об’єкта та вміщуючого 

горизонту природного ґрунту. Звідси випливає висновок про спосіб 

заповнення ям зруйнованих поховань: руйнувальну яму залишають відкритою 

і вона поступово, за допомогою вологи атмосферних опадів, запливає 

матеріалом гумусового шару ґрунту, який набуває орієнтаційної 

намагніченості. Такі поховання є найкращими цілями для геомагнітного 

знімання. Водночас можна стверджувати, що зруйновані інгумації, які не 

створюють магнітних аномалій, були засипані одразу після руйнування, як і 

неушкоджені ґрунтові могили, які теж не викликають збурень у геомагнітному 

полі. Природна залишкова намагніченість таких могил лишилась механічно 

знищеною внаслідок перемішування ґрунту.  

6. У неруйнівний спосіб виявлено археологічні об’єкти та 

охарактеризовано просторову структуру чотирьох десятків пам’яток різних 

хронологічних періодів із залученням геофізичних даних - магнітометрії, 

томографії електричного опору, георадіолокації – а також даних аерофото- та 
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супутникових знімань, металодетекторного пошуку, традиційної 

археологічної розвідки та попередніх археологічних досліджень, 

геоінформаційних досліджень, архівного пошуку. Серед досліджених 

пам’яток палеолітичні стоянки та місцезнаходження, поселення, кургани і 

могильники доби бронзи та раннього залізного віку, поселення і могильники 

пізньоримського часу, ранньослов’янські поселення, середньовічні замки і 

фортеці, масові поховання часів Другої світової війни, печери і штольні. 

7. Розроблено критерії  магнітної стратиграфії багатошарових 

курганних могильників Північного Причорномор’я на прикладі могильника 

Катеринівка (Дніпропетровська обл.). Магнітометрія зафіксувала наявність 29 

курганів на площі 3,65 га, де візуально і за космознімками  виділялося лише 7. 

В результаті повного археологічного дослідження всіх аномалій підтверджено 

розкопками 24 скіфські кургани, які датуються в межах другої – початку 

останньої чверті IV ст. до н.е. В одному випадку комплекс аномалій відповідав 

кургану доби бронзи. Ще 5 аномалій пов’язані з комплексами 

золотоординського часу (XIII-XIV ст.). Відкриття завдяки магнітному 

зніманню серії курганів різної хронології, абсолютно не виражених у рельєфі, 

викриває неповноту археологічних даних по інших подібних пам’ятках, а 

також беззаперечно доводить, що геомагнітна зйомка має стати обов’язковою 

складовою методики археологічного дослідження курганних могильників, 

особливо на ділянках інтенсивного промислового і сільськогосподарського 

землекористування. 

8. Сформульовано методологічні принципи компліментарного 

застосування геофізичних методів при геоархеологічних дослідженнях в 

умовах карстового рельєфу Поділля на прикладі печери Вертеба – 

археологічної пам’ятки трипільської культури. Комплексування високоточної 

магнітометрії, георадарного методу а також електротомографії при 

поверхневому зніманні і дослідженнях всередині печери дозволили з’ясувати 

геологічну будову карстового масиву і виявити невідомі порожнини і 

археологічні об’єкти у пухкому заповнювачі печери. Потенційна площа 
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розповсюдження культурних шарів у печері обмежується зоною розташування 

старих, заповнених ґрунтом карстових лійок, простежених за ізометричними 

магнітними аномаліями діаметром 10-25 м та інтенсивністю 15-20 нТл. 

Потенційні порожнини ідентифіковані за геоелектричними аномаліями кілька 

тисяч Ом*м, а також за характерними границями типу «гіпс-повітря» на 

радарограмах, отриманих по стінах периметру печери. В печері зафіксовані 

магнітні аномалії, інтерпретовані як обпалені об’єкти в культурному шарі – 

вогнище або великий керамічний виріб, лежанки. Водночас, за відсутністю 

геофізичних ознак трипільської житлової забудови навколо вхідної лійки, 

зроблений висновок про спосіб використання печери трипільським 

населенням як святилища або схованки.  

9. Обґрунтовано методологічні засади використання апріорної 

інформації для інтерпретації даних георадарних досліджень архітектурних 

споруд та математичного моделювання похованих археологічних об’єктів на 

прикладі Іллінської церкви в Суботові.  
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