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найменших втрат, а в умовлений час знялися з вогневих позицій і 

артилеристи заслону”.  

Але за 15 км південніше с. Донцівки в Білому Яру німецькі 

танки наздогнали якусь колону бійців, що відступали на 

Біловодськ. Що це була за частина ми, на жаль, не знаємо, 

можливо якісь підрозділи з тієї ж 15-ї гвардійської дивізії, що 

відстали, можливо з іншої. Була в них лише одна гармата, єдиним 

пострілом з якої було підбито передовий танк біля дамби 

степового ставка. Тоді вдарили ворожі кулемети, навколо були 

лише хліба, ні лісосмуг, ні крутосхилих ярів… 10 липня 

загарбники захопили всю Новопсковщину [2, с. 415; 5, с. 444]. 

Ховали загиблих воїнів за наказом новоспеченого 

німецького коменданта в Новопскові місцеві жителі, це були діди 

та підлітки. За спогадами ветерана війни і праці О. І. Протасова з 

Новопскова до братської могили поклали не менше 200 бійців. 

Відтоді вони і лежать тут безіменні [1, с. 5–38]. 

В спогадах маршала К. Москаленка говориться: „10 липня 

було відносно спокійно… і лише вкінці дня вони досягли 

переднього краю поспішно зайнятої оборони. Після 

виснажливого нічного маршу до ранку 11 липня ми досягли 

останнього проміжній лінії Первомайський – Новострільцівка і 

перекрили залізницю північніше районного центру Чертково” 

[6, с. 45]. 

Бої на території нашого краю залишилися поза увагою 

маршалів і генералів, але залишилися в пам’яті бійців і 

командирів. Нацистам не вдалося розгромити радянські війська 

влітку 1942 р., відходячи з боями за Дон, вони нагадували 

пружину, яка стискувалася під дією ворожої сили, але не 

зламалася. Серед частин, які відзначилися в боях на Волзі, були і 

ті, що відступали нашими степами. В спогадах генерала 

Рябишева зазначено: „В безперервних багатоденних боях з 

переважаючими силами піхоти, танків та авіації з’єднання 28 

армії зазнали дуже тяжких втрат. До берегів Дону вони 

прийшли повністю обезкровленими. В полках залишалось по 100-

150 активних багнетів та обози, але управляння військами не 

порушувалось і зберігалось до кінця боїв. 13-а та 15-а гвардійські 

стрілецькі дивізії після тяжкого відступу були перекинуті в 

Сталінград”. 
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Сучасний рівень досліджень подій Другої світової війни 

особливу увагу приділяє гуманітарним проблемам війни. Для 

молоді України важливо приєднатися до європейського 

сприйняття війни як трагедії, розуміти відповідальність за 

пам’ять про минуле, бо це шанс на майбутнє.  

Джерела та література 

1. Гурський В. А. Нескорена Слобожанщина. Луганськ: „Преса”, 

2005. С. 176. 2. Золотарев В. И. Новопсковский район. Книга 

памяти Украины. Луганская область. Луганск, 1995. Т. 8. С. 670. 

3. Золотарьов В. І. До 350-річчя нашого краю. Велика 

Вітчизняна. Перемога. 1988. № 84. 4. Історія Української РСР. 

Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 

(1941–1945). К., 1977. Т. 7. С. 121–135. 5. История городов и сел 

УССР. Луганская область. Луганск, 1976. С. 727. 

6. Москаленко К. С. На Юго-Западном направлении. 

Воспоминания командарма. М. : Наука, 1969. Кн. І. С. 758. 

7. Рябышев Д. И. Первый год войны. М.: Воениздат, 1990. 

С. 255. 

 

С. А. Теліженко  

(Відділ археології Криму та Північно-Західного 

Причорномор’я Інституту археології НАН України),  

О. В. Набока 

(Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

Обстеження курганної групи на північний захід від 

с. Новоселівка (Старобільський район Луганської області) 

Дослідження археологічної спадщини Луганщини є 

неодмінним атрибутом переосмислення історичного минулого 

краю. У зв’язку із цим, кафедра історії України ЛНУ імені Тараса 

Шевченка (Набока О. В. ) та Інститут археології НАН України 

(С. А. Теліженко), в рамках меморандуму про співробітництво 

між двома установами, у червні-липні 2019 р. виступили 

ініціаторами відновлення роботи Луганського археологічного 

загону, учасники якого – переважно студенти університету 

спеціальності „Середня освіта (Історія)”, досліджували різні 

стародавні об’єкти, які знаходяться на території м. Старобільськ 

та навколишньої території. Серед таких археологічних пам’яток, 
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з якими ознайомилися майбутні історики, є група курганів 

бронзового віку, які знаходяться біля с. Новоселівка 

Старобільського району Луганської області. 

Згідно інформації, наведеній у державному реєстрі 

пам’яток археології, на території Старобільського району 

нараховується 222 об’єкти археологічної спадщини. При цьому 

лише на три з них складено паспорти. Згідно законодавства у 

сфері охорони культурної спадщини, для з’ясування технічного 

стану об’єктів (пам’ятки) археологічної спадщини, встановлення 

фактів порушення пам’яткоохоронного законодавства та 

уточнення облікових даних, необхідно проведення постійного 

моніторингу (раз на рік) та періодичної інвентаризації (раз на 

5 років). Починаючи з 2014 р. на території Старобільського 

району моніторинг та інвентаризація археологічних об’єктів не 

проводилися. Часткове вирішення цієї проблеми було здійснено 

у 2019 р., коли під час проведення археологічних розкопок 

ранньонеолітичної стоянки Старобільськ-І авторами цієї 

публікації. Як зазначалося вище, разом зі студентами ЛНУ імені 

Тараса Шевченка було оглянуто курганні групи поблизу 

с. Новоселівка (Титарівська сільська рада). Під час огляду було 

зафіксовано сучасний стан курганів, проведено фотофіксацію та 

нанесено на карти.  

Курганна група (охоронний №7461). Курганна група 

складається з 11 насипів, розташованих на орному полі корінного 

правого берега, у східній частині вододільного плато між річками 

Айдар та Гнила Плотва, від 600 до 400 м на захід від південної 

околиці с. Новоселівка (кол. Беседівка), у 381 м на північний 

захід від Новоселівського цвинтарю (рис. 2. a,b). Згідно 

державного реєстру археологічних пам’яток Старобільського 

району, дана курганна група була обстежена у 1988 р. доцентом 

Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка 

К. І. Красильніковим. Він нарахував лише 5 насипів. Паспорт на 

даний об’єкт відсутній, проте інформацію включено до Зводу 

пам’яток (друком не вийшов). Групу у кількості 13 курганів 

також зображено на мапі Ф. Ф. Шуберта (1863 р.) (рис. 1).  
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Курган 1. Висота 

насипу 3,5 м, діаметр до 

35 м (рис. 2.a,b; фото 1). 

Поверхня задернована, 

поли розорюються. На 

верхівці кургану окоп 

часів другої світової 

війни, зарослий кущами. 

По всій поверхні насипу 

відзначено численні свіжі 

покопи лопатою, 

спричинені сучасними 

мародерами. 

Курган 2.  

Розташовується у 21 м на 

північний захід від поли 

кургану № 1 (рис. 2.a,b; 

фото 1). Висота насипу 

1,2/1,3 м, діаметр до 30 м. 

Через курган прокладено 

ґрунтову дорогу. Північна 

та південна поли насипу 

розорюються. 

Курган 3. Розташовується у 74 м на південний схід 

(рис. 2.a,b; фото 2) . Насип має овальну форму через розораність. 

По західній полі проходить ґрунтова дорога. Поверхня 

задернована, поросла кущами та деревцями, північна та східна 

поли розорюються. Форма насипу асиметрична, висота до 3 м, 

приблизний діаметр 35 м.  

Курган 4. Розташовується у 49 м на південний захід від 

кургану № 1 (рис. 2.a,b;. фото 3). Насип добре виділяється на 

розораній поверхні, поли положисті. Висота 1,6/1,7 м, діаметр до 

40 м.  

Курган 5. Розташовується у 60,2 м на північний захід від 

кургану № 1 (рис. 2.a,b), на розораному полі. Насип погано 

помітний, поли положисті. Висота кургану 0,2 м, діаметр до 20 м.  
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Курган 6. Розташовується у 74 м на захід-південний захід 

від кургану № 1 на розораному полі (рис. 2.a,b). На денній 

поверхні виділяється дуже слабо. Висота 0,2/0,3 м, діаметр до 

25 м. На поверхні зустрічаються уламки кварциту та піщаника.  

Курган 7. Розташовується у 138 м на південь-південний 

захід від кургану № 1 (рис. 2.a,b; фото 4). Східна частина кургану 

розорюється, південна полу зруйновано внаслідок облаштування 

несанкціонованого кар’єру з видобутку піску (фото 5). Курган 

має видовжену з півночі на південь форму, що пояснюється 

впливом антропогенних факторів (розорювання та прокладання 

ґрунтової дороги по західній час-тині) Висота насипу до 2 м, 

довжина до 30 м, ширина до 20 м. Поверхня задернована.   

Курган 8. Розташовується у 116 м на захід від кургану № 1 

(82.a,b). На денній поверхні слабо виділяється через сильну 
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розораність. В насипі зафіксовано грабіжницьку яму розмірами 

1,5х1,2 м. Висота кургану до 0,3 м, діаметр до 20 м. 

Курган 9. Розташовується у 88 м на південний схід від 

кургану № 1. Із західної сторони межує з курганом № 3 (2.a,b). 

Слабо виділяється на денній поверхні. Насип розорюється, 

висота 0,1/0,2 м, діаметр до 15 м.  

Курган 10. Розташовується на орному полі у 128,7 м на 

південний схід від кургану № 1 (рис. 2.a,b; фото. 6). Слабо 

виділяється на денній поверхні. Висота 0,3/0,4 м, діаметр до 20 м.  

Курган 11. Розташовується центральною частиною на 

ґрунтовій дорозі у 39 м на північний схід від кургану № 1 

(рис. 82.a,b). Висота насипу 0,2/0,3 м, діаметр до 20 м. Східна та 

західна частини кургану розорюються. 

Нововиявлена курганна група. У 602 м на північ-північний 

схід від кургану № 1 (курганної групи обліковий № 7641) 

зафіксовано насипи ще однієї групи, яка не фігурує в жодній 

обліковій документації (рис. 2.а; 3). Курганна група складається 

з 3-х насипів, між якими пролягає ґрунтова дорога і 

розташовується на правому 

березі р. Айдар, в північно-

східній частині вододільного 

плато між р. Айдар та Гнила 

Плотва, у 2,693 км на південний 

захід від центральної частини 

м. Старобільськ та у 234 м на 

захід від с. Новоселівка. 

Оскільки обстежені насипи не 

фігурують на жодних 

картографічних матеріалах, 

існує ймовірність того, що вони 

мають більш пізнє походження 

і не пов’язані з традицією 

подібного облаштування 

поховальних споруд. 

Курган 1. Знаходиться на 

захід від ґрунтової дороги. 

Поверхня задернована. Висота 
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0,5/0,6 м, діаметр до 20 м (рис. 3; фото. 7). 

Курган 2. Розташовується на схід від ґрунтової дороги, у 

42,5 м на південний схід від кургану № 1 (рис. 3; фото. 8,9). 

Поверхня задернована, висота 0,4/0,5 м, діаметр до 15 м. 

Курган 3. Розташовується у 38,5 м на схід від кургану № 1 

та у 23 м на північний схід від кургану № 2 (рис. 3; фото. 9,10). 

Насип задернований, заввишки 1,4/1,5 м та діаметром до 20 м. По 

центру насипу облаштовано окоп часів Другої світової війни. 

Висновки. Наведена інформація лише про два 

археологічних об’єкти дає можливість оцінити вплив трьох 

чинників на технічний стан стародавніх споруд. По перше, не 

дивлячись на те, що курганна група (обліковий № 7641) має 

статус, згідно якого вона має охоронятися і у неї мають бути 

охоронні межі, все одно розорюється, в результаті чого окремі 

насипи важко визначити на місці. По-друге, облаштування 

несанкціонованого кар’єру з видобутку піску наносить значні 

пошкодження кургану 7. По-третє, мародери, які проводять 

заборонену законом пошукову діяльність, залишають на поверхні 

прокопи і ями, а також збувають виявлені артефакти на чорних 

ринках. 

Хронологічні межі зведення поховальних об’єктів 

можливо лише після проведення археологічних робіт. З великою 

долею ймовірності можна стверджувати, що обидві курганні 

групи з’явилися в епоху бронзи та могли використовуватися до 

епохи середньовіччя.  

Джерела та література 

1. Наказ Міністерства культури України 11.03.2013 № 158 (у 

редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 

2019 року № 501). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


