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АНОТАЦІЯ 

 

Кротова О.О. Верхньопалеолітичні мисливці степів Північного 

Надчорномор’я – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.04 – Археологія. – Інститут археології НАН України, 

Київ, 2019. 

 

Дисертацію присвячено реконструкції соціально-економічної 

структури суспільств мисливців степів Північного Надчорномор’я як 

багатокомпонентної адаптивної системи. В ній визначено властиві їм 

культурно-технологічні традиції та типи культурної адаптації до змін 

природного середовища на різних етапах розвитку доби верхнього палеоліту. 

У роботі підсумовано історію досліджень верхнього палеоліту степів 

Північного Надчорномор’я за останні сто років, в результаті яких було 

накопичено виразні колекції археологічних і палеонтологічних матеріалів, 

дані абсолютного та відносного датування пам’яток, які складають 

повноцінну джерельну базу для створення сучасних культурно-

хронологічних періодизацій та інтерпретацій. Проаналізовано основні точки 

зору дослідників стосовно виникнення та розвитку концепції існування 

особливої степової зони доби верхнього палеоліту. 

Викладено дані про природне середовище, клімат та ландшафти 

пізньовалдайської епохи згідно основних геохронологічних схем Східної 

Європи. Як межі так і природні умови регіону степів Північного 

Надчорномор’я упродовж четвертинного періоду змінювалися в результаті 

коливань клімату при зміні льодовикових епох міжльодовиковими та 

чергуванні похолодань (стадіалів) і потеплінь (міжстадіалів). У цілому ж, за 

доби верхнього палеоліту, геологічний та абсолютний вік якого співпадає з 

другою половиною пізнього плейстоцену (остання третина чи навіть 

середина 3-ї та повністю 2-а киснево-ізотопні стадії (OIS), приблизно 38—10 
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тис. некаліброваних (н/кал) років тому), в регіоні переважали холодний 

континентальний клімат та відкриті перигляціальні ландшафти. 

Згідно аналізу складу фауністичних колекцій близько 40 основних 

верхньопалеолітичних пам’яток регіону визначено, що базою для здобування 

засобів існування (харчових ресурсів) його населенням було полювання на 

великих травоїдних — мешканців відкритих просторів, серед яких 

домінували бізон і кінь, зустрічалися сайгак і баран. На деяких стоянках 

знайдено невелику кількість решток мамонта і шерстистого носорога. 

Специфіку складу фауни степової зони визначала й невелика кількість таких 

тундрових видів як північний олень і песець, а також лісових чи близьких до 

них видів (благородний олень, бурий ведмідь, вовк, заєць), появу яких 

палеонтологи пояснюють як сезонними міграціями з інших територій так і 

наявністю в регіоні локальних лісових/лісостепових ландшафтів. 

Представлено аналіз та інтерпретацію матеріалів Амвросіївського 

комплексу, що включає кістковище бізонів та розташовану неподалік 

стоянку, які досліджувалися впродовж близько тридцяти останніх років під 

керівництвом автора. Унікальна пам’ятка мисливців на бізонів Північного 

Надазов’я має важливе значення для реконструкції адаптацій мисливців 

регіону часів пізнього плейстоцену. 

Палеогеографи М.Ф. Веклич, Ж.М. Матвіїшина і Н.П. Герасименко, які 

вивчали стратиграфію комплексу визначили, що його культурні залишки 

знаходяться у делювіальному суглинку дофінівського (Паудорф) або 

причорноморського (пост-Паудорф) стратиграфічних горизонтів [Веклич, 

1982]. Ю.М. Грибченко, О.І. Куренкова й О.К. Борисова [2013] простежили 

етапи формування відкладів, які передували утворенню культурного шару 

стоянки (балочний ранньоплейстоценовий алювій і давнє 

піздньоплейстоценове грунтоутворення) та були пов’язані з ним (верхня 

покровна пачка супіщано - суглинистих відкладів). Згідно палінологічних 

даних було визначено, що палеолітичні люди мешкали на стоянці в умовах 

холодного, континентального та відносно сухого клімату перигляціального 
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степу. Пам’ятка має 16 радіокарбонових дат, отриманих для кістковища (14), 

та стоянки (2), більшість яких визначають часовий інтервал у межах 19–18 н / 

кал. тисяч років тому (т.р.т.). 

У результаті досліджень комплексу у 1980—2000-і рр. було 

підтверджено функціональну специфіку та синхронність існування обох 

місцезнаходжень: отримано близькі абсолютні дати, зібрано виразні колекції 

кісток бізонів зі слідами дії людини, вироби з кременю та кістки близьких 

типів, у тому числі, наконечники списів і крем’яні мікроліти-вкладені. Аналіз 

стратиграфії, планіграфії та складу знахідок обох місцезнаходжень 

дозволили реконструювати методи загінних мисливських операцій, а також 

більш впевнено визначити їх функціональну специфіку. Кістковище 

інтерпретується як місце неодноразового забою бізонів і розбирання (перш за 

все, первинного) туш забитих тварин, а стоянка — як базовий табір поблизу 

місця проведення полювань, куди мисливці приносили частини туш бізонів і 

де відбувалася їх подальша утилізація. На її території виготовляли крем’яні 

та кістяні знаряддя, які використовували у виробничо-побутових процесах. 

У роботі представлено вдосконалену авторську культурно-

хронологічну періодизацію верхньопалеолітичних пам’яток степів 

Північного Надчорномор’я, яка базується на аналізі даних абсолютного та 

відносного (геолого-стратиграфічного, геофізичного та палінологічного) 

датувань основних пам’яток, які розподілено на три хронологічні групи: I, 

ранню (38/36–28/26 т.р.т.); II, середню (27/26–18/17 т.р.т.); III, пізню (18/17–

10 т.р.т.). Її узгоджено із основними палеогеографічними етапами розвитку 

зональних ландшафтів пізнього плейстоцену України. 

 Представлено авторський варіант періодизації розвитку культурно-

технологічних традицій в регіоні. Надано характеристику основних 

верхньопалеолітичних традицій або технокомплексів (ТК) — селетоїдного, 

оріньякського та граветського, представлених відповідними пам’ятками, 

простежено появу їх носіїв, терміни існування/співіснування та можливий 

вклад у становлення і розвиток верхнього палеоліту регіону. 
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Впродовж першого періоду (38/36—28/26 т.р.т.), який дослідники 

вважають перехідним від середнього до верхнього палеоліту в регіоні могли 

співіснувати носії середньопалеолітичної (Білокузьминівка, верхні 

нашарування) та верхньопалеолітичної селетоїдної (верхньопалеолітичні 

шари Бирючих балок та шар І стоянки Міра) традицій. Дослідники 

припускають, що в Надазов’ї (Бирючі балки) вона з’явилася близько 

36/35 т.р.т. та, можливо, мала місцеву ґенезу (О.Є. Матюхін), а в районі 

середнього Придніпров’я (Міра, шар І) її носіями могли бути мігранти із 

заходу, які з’явилися тут наприкінці (28—26 т.р.т.) раннього верхнього 

палеоліту (В.М. Степанчук). 

Близько 30—28 т.р.т. у регіоні могли з’явитися перші носії 

оріньякського ТК (нижній шар стоянки Ворона 3). Виразною групою 

представлена пізня (епіоріньяк) група пам’яток (Сагайдак І, Анетівка І, 

Муралівка, Золотівка І, Михайлівська балка), які датуються близько 21—

19/17 т.р.т. Носії граветської традиції (ТК) епізодично з’являлись у степовій 

зоні близько 27—22 т.р.т. (стоянки Міра, шар ІІ/I і Ями). Починаючи із 

пізньовалдайського максимуму і майже до кінця пізнього льодовиків’я (19—

12 т.р.т.) пізньограветська (епіграветська) традиція (Амвросіївка, Анетівка 2, 

Велика Акаржа, Нововолодимирівка 2, Кам’яні балки І-ІІІ, Федорівка, 

Говоруха, Дмитрівка, Янісоль та ін.) в регіоні домінувала. Певні локальні 

відміни у межах цієї традиції, очевидно, можна пояснити різним 

походженням та культурними контактами її носіїв. 

У фінальному палеоліті (12—10 т.р.т.) в регіоні існували носії 

осокорівської та, можливо, шан-кобинської культур, які могли бути 

генетично пов’язані з епіграветськоюї традицією. 

У роботі виконано реконструкцію типів культурної адаптації 

верхньопалеолітичних суспільств степів Північного Надчорномор’я, які було 

визначено на базі аналізу археологічних і палеонтологічних матеріалів, 

реконструкцій природної обстановки та використання етнографічних даних і 

сучасних методологічних підходів — теорій стратегії оптимального 



 6

споживання та мобільності мисливців-збирачів [Winterhalder, 1981; Binford, 

1980; Kelly, 1983]. Деякі положення цих теорій спроможні пояснити 

механізми адаптації людських груп до змін природного оточення. 

Специфіку адаптацій визначено згідно мисливських стратегій та 

способів організації життя (типів мобільності), поселенських стратегій та 

господарсько-поселенських систем, а також гнучкої соціальної структури, які 

дещо відрізнялися на певних хронологічних відрізках в залежності від 

природних умов та стану харчових ресурсів. 

Мисливці раннього (38/36—28/26 т.р.т.) та, частково, середнього (23—

20 т.р.т.) хронологічних етапів, які існували у холодному та, іноді, досить 

гумідному кліматі зі степовою та, часто, лісостеповою рослинністю 

застосовували, головним чином, стратегії неспеціалізованих полювань на 

великих травоїдних — бізона, коня та, можливо, епізодично — мамонта, 

шерстистого носорога, різних видів оленів. У організації їх життя переважала 

резидентна мобільність із частою зміною місця перебування базового табору, 

мешканцями якого, зазвичай, були окремі сім’ї (виробничі групи) або 

невеликі общини. У цей час дистанційною зброєю мисливців на великих 

травоїдних були списи та дротики із різноманітними типами наконечників. 

Мисливці селетоїдної традиції застосовували кам’яні трикутні та 

листоподібні «фасетовані вістря» [Нужний, 2008]. 

Остання третина середнього хронологічного етапу (20—17 т.р.т.) 

співпадає зі стадіалом останнього зледеніння —  Late Glaсial Stadial (LGS) із 

домінуванням холодного сухого клімату та відкритих ландшафтів зі 

степовою рослинністю. Палеонтологи відмічають, що для цього часу була 

характерна висока щільність великих травоїдних, перш за все, бізонів. 

У цей час у стратегії життєзабезпечення населення регіону домінувало 

спеціалізоване полювання на бізонів. Рештки бізонів складають до 88 % від 

кількості великих травоїдних у фауністичних колекціях стоянок: 

Амвросіївка, Анетівка 2, Велика Акаржа, Золотівка І. Згідно 

етноархеологічної моделі висока щільність дичини забезпечувала базу для 
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регулярних сезонних загінних полювань за участі великих груп мисливців 

(до кількох общин) та застосування стратегії зберігання мисливської здобичі 

на місцях забою впродовж холодного сезону. Тобто, адаптацію мисливців у 

цей період визначала стратегія спеціалізованого полювання на бізонів, 

переважання логістичної мобільності в організації життя та відносно 

стабільні соціальні зв’язки. Мисливці граветської традиції використовували в 

цей час наконечники з органічних матеріалів із боковими лезами з мікролітів-

вкладенів із притупленим краєм, які кріпилися до наконечників за 

допомогою смоли. 

Пізній хронологічний етап (17—10 т.р.т.) співвідноситься з 

пізньольодовиків’ям із багатоамплітудними коливаннями клімату, у 

результаті яких відбувалися стресові зміни у складі фауни, у тому числі, у 

розмірах великих травоїдних та їх щільності. Мисливські стратегії пізнього 

етапу, згідно складу фауни стоянок, визначаються як такі, що базувалися 

певний час на спеціалізованих полюваннях на відносно великі групи бізонів і 

коней (Кам’яна балка 2/II). Мешканці інших стоянок, здебільшого, полювали 

на одиничних тварин обох видів (Дмитрівка, Кайстрова балка І) або один із 

них: бізона (Кам’яна балка І, Минівський яр, Кайстрова балка ІІІ, IV) та коня 

(Говоруха). На стоянках Рогалико-Передільської групи із трьох видів 

великих травоїдних (кінь, бізон, північний олень) основним об’єктом 

полювань був кінь. На пізньому етапі мисливці використовували лук зі 

стрілами, оснащеними крем’яними геометричними мікролітами (сегменти, 

трикутники, трапеції). Отже, у мисливських стратегіях населення регіону на 

цьому етапі роль спеціалізованих полювань поступово зменшувалася. Для 

організації життя були характерні домінування резидентної мобільності та 

відносно слабкі соціальні зв’язки. 

У дисертації створено класифікацію основних пам’яток регіону згідно 

етноархеологічних даних про функціональну належність місцезнаходжень 

мисливців-збирачів [Binford, 1983] та даних про структуру i сезон 

використання пам’яток регіону. Їх розподілено на три типи: 1. відносно 
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великі довготермінові (сезонні) базові табори; 2. невеликі короткотермінові 

базові табори; 3. місцезнаходження цільового призначення (місця загінних 

полювань та/або розбирання і зберігання здобичі, кременеобробні майстерні 

та ін.). Перший тип (базовий табір) і більшість місцезнаходжень, очевидно, 

були більш характерні для логістичної організації життя, а другий — для 

резидентної. 

У роботі запропоновано реконструкцію двох основних господарсько-

поселенських систем як систем адаптації мисливців надчорноморських степів 

до специфічних природних умов епохи пізнього плейстоцену, характерних 

для різних хронологічних відрізків доби верхнього палеоліту. Першій із них, 

яка базувалася на стратегії спеціалізованого полювання на бізонів і 

логістичній організації життя, зазвичай, відповідав великий базовий табір та 

пов’язані з ним місцезнаходження (або система місцезнаходжень) цільового 

призначення. Вона була характерна для аридних природних умов часу 

максимального пізньовалдайського похолодання (остання третина 

середнього хронологічного етапу). 

Другій системі, що базувалася на стратегії неспеціалізованого 

полювання на великих травоїдних та резидентній організації життя 

відповідав тип невеликого (часто поліфункціонального) базового табору. 

Вона була характерна для першого, частково, другого та більшої частини 

третього хронологічних етапів доби верхнього палеоліту регіону. 

У реконструкціях представлено цілісну картину систем адаптації 

мисливців регіону до специфічних природних умов епохи пізнього 

плейстоцену на різних відрізках доби верхнього палеоліту та властивих їм 

культурно-технологічних традицій, часу їх виникнення, 

існування/співіснування та взаємовпливів, які пояснюють деякі особливості 

давньої історії регіону степів та Східної Європи в цілому.  

Ключові слова: верхній палеоліт, селет, оріньяк, гравет, культурна 

адаптація, мисливці, степи Північного Надчорномор’я, Східна Європа.
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SUMMARY 

 

Krotova O.O. The Upper Paleolithic hunters of the northern Black Sea 

steppes. – Qualifying scientific work on the manuscript. 

The thesis for academic degree of Doctor in History by specialty 07.00.04. – 

archaeology. – Institute of Archaeology of NASU. – Kyiv, 2019. 

 

The thesis is devoted reconstruction of social and economic structure of 

societies of hunters of the Northern Black Sea steppes as multicomponent adaptive 

system – the division of development of technology traditions and types of human 

adaptations – subsistence practices, lifestyles and settlement systems of hunter 

groups at different stages of the development of the Upper Palaeolithic. 

History of research of Upper Palaeolithic of Northern Black Sea region is 

summarized for the last century as the result of which have been received 

significant collections archaeological and paleontological materials, the data of 

absolute and relative dating that are the base for modern investigations and 

interpretations is summarized in the study. The basic points of view of researchers 

about occurrence and development of the concept of a special steppe zone are 

started. 

The data from the paleogeographical reconstructions of the development of 

the Late Pleistocene environments according to main East European 

geochronology charts is cited. Borders and environments of the Northern Black 

Sea steppes in the Quaternary Period changed as a result of climate fluctuations at 

change of glacial and interglacial epochs and alternation of cold snaps (Stadias) 

and warming (Interstadials). As a whole, in the Upper Palaeolithic, the geological 

and absolute age coincides with second half of Late Pleistocene (last or middle 3rd 

and completely 2nd oxygen isotopic stages (OIS), approximately 38000–10000 

uncalibrated (uncal) уears ВР), in region predominated a cold continental climate 

and opened periglacial landscapes. 
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The composition and features of food resources – objects of hunting were 

determined according consisting of faunal remains of large ungulate animals –the 

inhabitans of open landscapes with predomination of the bison and a horse, 

sometimes a saiga and sheep from about 40 of main Upper Palaeolithic sites of the 

region. The remains of a mammoth and a woolly rhinoceros are rare. Specificity of 

structure of fauna of steppe sites were a small amount tundra (reindeer and a polar 

fox) and also forest type animals (red deer and elk), the occurrence of which is 

connected as with seasonal migrations from more northern territories so as with 

presence of the local wood/forest-steppe landscapes in the region. 

The main results of Amvrosievka site (South-eastern Ukraine) complex 

research guided under the author‘s direction during about the last thirty years are 

analyzed in the study. The complex consisting of a base camp and bison kill site 

situated nearby represents a unique Late Pleistocene locality that offers a great deal 

of information about the Late Pleistocene hunter adaptations. 

The paleogeographers M. Veklich, Zh. Matvіjshina and N. Gerasimenko that 

studied the stratigraphy of the complex argued that the cultural remains of the bone 

bed lie in the loam (talus) of Dofin (Paudorf) or Prichernomorskij (Post-Paudorf) 

stratum [Veklich, 1982]. Yu. Gribchenko, O. Kurenkova and O. Borisova [2013] 

argued that the horizon with the densest concentration of cultural remains of the 

campsite lie in the gray-brown sandy loam below the Holocene horizon. Under this 

layers are a brownish loam – the Late Pleistocene soil, predating occupation of the 

camp. The site is dated on the basis of 16 un/kal radiocarbon dates from the bone 

bed (14) and camp (2). Most of the dates are closely related to the value an average 

of 19000–18000 un/kal уears BP. 

Stratigraphy, absolute dates and new collections of fauna, stone and bone 

tools confirmed the functional specificity and synchronism of existence of both 

sites. The bone bed was the kill site for some hunting operations and the place of 

primary butchering of hunting bag. Parts of mainly young bison carcasses were 

brought to camp from the kill site for the purpose of sharing with the community. 
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Secondary carcass butchering, bone processing for making tools, skin processing, 

and manufacturing of the variety objects also took place at the camp. 

The cultural-chronological periodization of Upper Palaeolithic sites of the 

Northern Black Sea Steppes region based on the chronology of sites, the division 

of development of cultural-technology traditions into periods of time, on data of 

relative and absolute dating subdivided on three chronological groups: I, early 

(38000/36000–28000/26000 уears BP); II, middle (27000/26000–18000/17000 

уears BP); III, late (18000/17000–10000 уears BP) in agreement with the main 

paleogeographical stages of the Late Pleistocene in the Ukraine is represented in 

the study. 

The development in the region of three basic cultural traditions and technical 

manners of manufacturing of flint inventory (Szeletian, Aurignacian and 

Gravettian) are presented. The features of origin and development and partly 

coexisting of the traditions are shown on the wide background of cultural and 

historical processes that took place on the territory of Europe for Upper 

Palaeolithic. 

Prevailing during the interval of 38000/36000–28000/26000 years BP that 

the researchers consider transitive from Middle to Upper Paleolithic in region 

could co-exist the bearers of Middle Palaeolithic (Bilokuzmynivka) and Upper 

Palaeolithic Szeletian (Upper Palaeolithic layers of Birjuchabalka balka sites) 

traditions. The researchers consider that Szeletian tradition (Birjucha balka 2 -

layers 3, 3а and Birjucha balka 1а, 1в) maybe appeared in Northern Azov region 

about 36000/35000 years BP and have the native origin (O. Matjuhyn) and in the 

middle Dnipro River – about 28000—26000 years BP (Mira (layer І) and were the 

migrants from the West (V. Stepanchuk). 

About 30000–28000 years BP the bearers of Aurignacian tradition 

(Vorona 3, lower layer) can appear in the region. The late Aurignacian (Epi-

Aurignacian) tradition (Sagaidak I, Аnetivka I, Muralivka, Zolotivka І, 

Myhailivska balka) existed in the region during the interval of 21000—

19000/17000 years BP. 
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The Gravettian tradition has appeared in a Steppe zone about 27000—22000 

years BP (Mira, layer ІІ/I and Jamy). From the beginning of the last glacial 

maximum till the Late Glacial epoch (19000—12000 years BP) late Gravettian 

(Epi-Gravettian) tradition (Аmvrosiivka, Anetivka 2, Velyka Аkarzha, 

Novovolodymyrivka 2, Kam’jany balky І-ІІІ, Fedorivka, Dmytrivka, Janisol’, 

Govorukha and others) prevailed in a region. Certain local specificities of this 

tradition, obviously, are the result of different origin and the cultural connections 

of its bearers. Set time they may be in coexistence with the bearers of late 

Aurignacian (Epi - Aurignacian) tradition. 

In the Final Palaeolithic (12000—10000 years BP) the traditions of 

Osokorivska and Shan-Koba cultures spread in a region. The bearers of this 

culture, maybe, were genetically related to the Epi-Gravettian population. 

Cultural adaptations of the Upper Palaeolithic society of the Northern Black 

Sea steppes are investigated. On the base of analysis of archaeological and 

paleontological materials, reconstructions of environments and ethnographic data 

the types of past human adaptations of region are created. 

Certain methodological approaches, in particular, the theories of strategies of 

optimal subsistence and hunter-gatherers mobility [Winterhalder, 1981; Binford, 

1980; Kelly, 1983] are used. Some thesis of the theories can explain the 

mechanism of adaptation of populations groups to the changes in the environment. 

The specific of adaptations is determined by subsistence strategies and life-

style (types of mobility) of hunter groups, settlement systems and flexible social 

organization that had certain distinctions on the different chronologic stages 

depending on natural terms and the features of food resources. 

Hunters of an early (38000/36000—28000/26000 years BP) and, partly, of 

middle (23000–20000 years BP) the chronologic stages, correlated with cool and, 

sometimes, humid enough natural terms with steppe and, partly, forest-steppe 

vegetation mostly used strategies of the unspecialized hunting practiced on large 

herbivores of different species – bison, horse and maybe episodically – mammoth, 

woolly rhinoceros, reindeer, red and giant deer. In life-style resident mobility 
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prevailed with the frequent change of place of stay of base camp, the habitants of 

witch were separate family (productive group) or a small community. The hunter 

projectile weapon used on region large herbivores, according the reconstruction of 

D. Nuzhnij [2008], in the early and middle the chronologic stages were spears and 

darts with different types of tips. The hunters of Szeletian tradition used lithic 

triangular and leaf-shaped «faceted points». 

Last one third of the middle chronologic stage (20000—17000 years BP) 

corresponded with the cold maximum of the Late Glaсial Stadial (LGS) with a 

predominant cold and dry climate and open landscapes with steppe vegetation. 

Paleontologists consider that this period was marked by a high density of large 

herbivores, first of all, the bison. 

The specialized bison hunting predominated in subsistence strategies of 

population at this time. The bisons remains average 88% of faunal remains in the 

collections of large herbivores in Аmvrosiivka, Anetivka 2, Velyka Аkarzha, 

Zolotivka І sites. From the ethnographic model, the high density of prey formed 

the basis of a regular driving seasonal hunting and storage strategy that gave the 

large hunter groups (to a few communities) an opportunity to live near food 

storage places during the whole season. Thus, the adaptation of hunter groups in 

this period are defined by specialized bison hunting, predominance of a logistical 

mobility in life-style, and a relatively stable social relationship. The hunters of 

Gravettian tradition used the tips in form of backed microlithic points and the 

organic materials points with backed lateral insets fixed with resin. 

The late chronologic stage (17000—10000 years BP) coincides with the late 

glacial epoch with extreme fluctuating climatic condition, that created stress 

situations in a natural environment that resulted in considerable changes in 

composition a fauna, reduction of sizes of large herbivores and their density. 

Hunting strategies of this time, according to specific and quantitative 

composition of the fauna presented on sites, maybe, set time were yet based on the 

specialized hunts of enough large groups of bison and horse (Kam’jana balka ІI, 

lev. ІІ). The habitants of other sites mostly hunted on the single animals of both 
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species (Dmytrivka, Kaistrova balka I) or one of them: bison (Kam’jana balka І, 

Mynivsky Iar, Kaistrova balka III, IV) and horse (Govorukha). On the sites of 

Rogalik– Peredelskoie group from three basic species of large herbivores (horse, 

bison, reindeer) the basic object of hunting was a horse. 

On the late chronologic stage the hunters already mostly used a bow with 

arrows that were equipped by geometrical microliths (segments, triangles, 

trapezoids). Thus, during the late chronologic stage the role of specialized hunting 

in hunting strategy of population of region gradually exhausted. The residential 

mobility in life-style and a relatively poor development of social relationship, 

maybe, predominated. 

Classification of the sites of steppe zone is proposed. The subdivision of the 

sites rest on mainly of ethnoarchaeological data for the hunters-gatherers of high 

and temperate latitudes [Binford, 1983]. There are three types of sites: 1. relatively 

large long-term (seasonal) base camps; small short-term base camps; locations of 

the having a special purpose setting (kill-sites and/or places of butchering of hunter 

bag, workshops of flint, and others like that). If the first type of sites (base camp) 

and most the different locations, mainly, characteristic for life-style with logistic 

mobility, then the second type – for resident mobility. 

In work it is offered the reconstruction of two basic economic-settlement 

systems as adaptation systems of hunters of the Northern Black Sea steppes to 

specific environments during the Late Pleistocene that were characteristic for 

different intervals of the time of Upper Palaeolithic. The first of them based on 

strategy of specialised hunting on bison and logistical life-style, usually, 

corresponded with the big base camp and the sites (or their system) of a special-

purpose designation connected with it. It was characteristic for dry environments 

of time of last maximum cold snap. The second system which was based on 

strategy of unspecialized hunting on large herbivores and residential life-style 

answered the type of small (often multifunctional) base camp. It was characteristic 

for the first, partly, for the second and, in main part of the third chronological 

stages of the Upper Palaeolithic in the region. 
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The reconstructions a complete picture of hunter’s adaptation systems to 

specifics of the environment of the Late Pleistocene on different stages of the 

Upper Palaeolithic, and peculiar to them of cultural-technological traditions, their 

time of origin, existence/coexistence and interferences which explain some 

features of ancient history of steppe region and Eastern Europe, are presented. 

 

Key words: Upper Palaeolithic, Szeletian, Aurignacian, Gravettian, cultural 

adaptation, hunters, Northern Black Sea steppes, Eastern Europe. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

 

 

Особливості систем життєзабезпечення суспільств, які існували на 

певних етапах давньої історії в певних природних умовах накладали відбиток 

на їхній спосіб життя, формували їхню соціально-економічну структуру, яка 

є результатом пристосування людських колективів до оточуючого 

середовища та взаємодії між членами суспільства. 

Дисертацію присвячено реконструкції соціально-економічної 

структури суспільств мисливців степів Північного Надчорномор’я як 

багатокомпонентної адаптивної системи, що включає способи їх взаємодії з 

природним середовищем на різних етапах розвитку верхнього палеоліту — 

мисливські стратегії, організацію життя, поселенські стратегії, а також 

властиві їм культурно-технологічні традиції. 

Актуальність теми. Проблема специфіки господарства, способу життя 

та культури верхньопалеолітичних мешканців степової зони 

Східноєвропейської рівнини дискутується у вітчизняному палеолітознавстві, 

починаючи з 1960-их років ХХ століття, але її й досі не можна вважати 

остаточно вирішеною. До її постановки та перших спроб вирішення були 

причетні відомі археологи П.П. Єфименко, П.Й. Борисковський, 

М.Д. Гвоздовер і Г.В. Григорьєва. Пізніше до вирішення господарської 

специфіки регіону на базі міждисциплінарних досліджень (природно-

господарська степова зона) долучилися як палеогеографи В.П. Степанов, 

П.М. Долуханов і Г.О. Пашкевич так і археологи М.І. Гладких та 

І.В. Сапожников. 

З кінця 1980-х та впродовж 1990—2000-х років, паралельно зі 

зростанням джерелознавчої бази та залученням специфічних методологічних 

підходів, дослідники характеризували особливості господарства 

верхньопалеолітичних мешканців степової зони завдяки виділенню 
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розроблених радянськими етнографами господарсько-культурних типів 

(ГКТ) мисливців на бізонів (Л.Л. Залізняк) та використанню деяких 

етноархеологічних підходів (О.О. Кротова). Вони також вивчали окремі його 

аспекти — мисливський промисел бізонів (Г.Є. Краснокутський) та способи 

утилізації мисливської здобичі (І.А. Сніжко), досліджували специфіку 

верхнього палеоліту окремих територій у межах регіону — степового 

Побужжя, Північно-Західного Надчорномор’я, торкаючись при цьому 

проблем культури та господарства степової України (В.Н. Станко, 

С.П. Смольянинова, І.В Сапожников, Г.В. Сапожникова). 

У той же час продовжувалася дискусія стосовно культурної специфіки 

степових пам’яток. Одні дослідники вважали за можливе об’єднати їх у 

південно-східну (степову) історико-культурну область (ІКО), з певними 

спільними рисами у комплексах кам’яного інвентарю (О.М. Рогачов, 

М.В. Аникович), інші — вказували на культурну варіабельность верхнього 

палеоліту півдня Східної Європи (Ю.Е. Демиденко). Н.Б. Леонова, 

Є.В. Миньков і Б.Г. Плохенко заперечують наявність будь-якої специфіки 

верхньопалеолітичного господарства та культури, характерних для степової 

зони у межах Східноєвропейської рівнини. 

Жодне із цих досліджень не можна вважати таким, у якому було б 

вичерпно проаналізовано і систематизовано усі накопичені на даний момент 

верхньопалеолітичні матеріали території надчорноморських степів та 

встановлено зв’язок систем життєзабезпечення їх мешканців із 

особливостями природного середовища на різних хронологічних відтинках 

доби верхнього палеоліту, а також властиві їм культурно-технологічні 

традиції. 

У дисертації проаналізовано та узагальнено археологічні і 

палеонтологічні матеріали близько 40 відомих на даний момент виразних, у 

тому числі, багатошарових, пам’яток регіону, із яких значну частину 

отримано автором в результаті власних багаторічних досліджень або вивчено 

у музеях, фондах, архівах археологічних установ України та Росії. У ній 
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використано палеогеографічні реконструкції епохи пізнього плейстоцену 

півдня Східної Європи, проаналізовано дані з абсолютного і відносного 

датування пам’яток. На базі використання комплексу методів та 

методологічних підходів визначено характер взаємодії мисливців регіону з 

природним середовищем на різних хронологічних етапах розвитку верхнього 

палеоліту, типи їх культурної адаптації та властиві їм культурно-технологічні 

традиції. 

Запропоноване дослідження є актуальним для вирішення проблем доби 

верхнього палеоліту Східної Європи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота виконана в рамках 

кількох колективних планових науково-дослідних робіт відділу археології 

кам’яного віку Інституту археології НАН України: «Соціально-економічний 

розвиток населення України в добу палеоліту» (№ держреєстрації (д/р) 

0197U013725); «Територія України в епоху палеоліту і мезоліту» (№ д/р 

0199U003880); «Культурно-історичні процеси на території України за 

кам’яної доби» (№ д/р 0105U001383); «Актуальні проблеми кам’яної доби 

території України» (№ д/р 0109U008921); «Матеріальна культура населення 

України в епоху каменя» (№ д/р 0114U004846), у яких автор виконувала 

самостійні розділи. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є реконструкція 

соціально-економічної структури суспільств мисливців степів Північного 

Надчорномор’я, визначення властивих їм культурно-технологічних традицій 

та типів культурної адаптації до змін природного середовища на різних 

етапах розвитку доби верхнього палеоліту. 

Поставлену мету досягнуто через розв’язання таких завдань: 

— Вивчення історії дослідження верхнього палеоліту регіону—

формування джерельної бази та аналіз її інтерпретації дослідниками. 

— Характеристика природних умов та харчових ресурсів 

життєзабезпечення населення регіону за доби верхнього палеоліту. 
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— Узагальнення та інтерпретація досліджень Амвросіївського 

комплексу — унікальної пам’ятки мисливців на бізонів. 

— Удосконалення авторської схеми хронології пам’яток регіону згідно 

аналізу комплексу даних відносного та абсолютного датування. 

— Удосконалення авторської схеми періодизації розвитку культурно-

технологічних традицій населення регіону на базі аналізу комплексів 

кам’яного інвентарю пам’яток. 

— Визначення типів адаптації населення регіону до природного 

середовища на різних етапах доби верхнього палеоліту — мисливських 

стратегій, способів організації життя та поселенських стратегій. 

— Класифікація типів верхньопалеолітичних пам’яток регіону згідно їх 

функціональної специфіки. 

— Визначення характеру основних господарсько-поселенських систем 

населення степів Північного Надчорномор’я за доби верхнього палеоліту. 

Об’єктом дослідження є суспільства мисливців-збирачів регіону та 

характер їх взаємодії з природним середовищем на різних хронологічних 

етапах розвитку верхнього палеоліту. 

Предметом дослідження є багатокомпонентна адаптивна система 

суспільств мисливців-збирачів регіону, що включала технічні традиції 

колективів, мисливські стратегії, організацію життя та поселенські стратегії. 

Методика роботи базується на принципах історизму та системного 

міждисциплінарного підходу до опрацювання матеріалу. Конкретні методи 

аналізу джерел —стратиграфічний, хронологічний, типологічний, 

статистичний, тафономічний, планіграфічний, картографічний та деякі 

методи палеобіологічних досліджень. Для соціально-економічних 

реконструкцій застосовано методологічні підходи, розроблені в 

етноархеологічній науці — теорії оптимального споживання та мобільних 

стратегій мисливців-збирачів. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній на базі застосування 

комплексу сучасних методів та міждисциплінарних методологічних підходів 
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проаналізовано та узагальнено усі доступні археологічні та палеонтологічні 

матеріали основних верхньопалеолітичних пам’яток степів Північного 

Надчорномор’я, залучено дані природничих наук, етнографії та 

етноархеології, в результаті чого отримано конкретні результати: 

— Представлено вдосконалену авторську схему хронології пам’яток 

регіону доби верхнього палеоліту, яка базується на даних їх абсолютного і 

відносного датувань, підрозділи якої узгоджено із палеогеографічними 

етапами розвитку зональних ландшафтів пізнього плейстоцену України. 

— Запропоновано вдосконалену авторську періодизацію розвитку 

культурно-технологічних традицій (селетоїдна, оріньякська, граветська) в 

регіоні, показано їх зв’язок із процесами появи та розселення людини 

сучасного фізичного типу, становлення і розвитку її культури в Східній 

Європі. 

— Вперше визначено мисливські стратегії та способи організації життя 

мешканців регіону, характерні для основних хронологічних етапів розвитку 

верхнього палеоліту та встановлено їх зв’язок із особливостями природного 

середовища. 

— Вперше виконано реконструкцію стратегії спеціалізованого 

полювання на бізонів кінця другого хронологічного етапу розвитку 

верхнього палеоліту регіону на базі використання узагальненої 

етноархеологічної моделі стратегії спеціалізованого полювання на бізонів 

північноамериканських мисливців на бізонів пізнього плейстоцену — 

раннього голоцену та комплексного аналізу археологічних і 

палеонтологічних матеріалів відповідних пам’яток регіону. 

— Узагальнено характеристику поселенських стратегій — житлових 

територій, господарсько-побутових комплексів, сезонів використання 

стоянок. 

— Вперше виконано класифікацію пам’яток регіону, які розподілено на 

три основні типи згідно функціональної специфіки та встановлено їх зв’язок 

із певними мисливськими стратегіями і способами організації життя. 
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— Вперше створено реконструкцію двох основних господарсько-

поселенських систем верхньопалеолітичного населення регіону, доведено 

зв’язок специфіки однієї із них зі спеціалізованим полюванням на бізонів та 

переважанням логістичної мобільності та іншої — із неспеціалізованим 

полюванням на великих травоїдних і переважанням резидентної мобільності. 

На базі названих наукових положень вирішено основну мету роботи — 

виконано реконструкцію соціально-економічної структури суспільств 

мисливців регіону як багатокомпонентної адаптивної системи, що включає 

способи їх взаємодії з природним середовищем на різних етапах розвитку 

верхнього палеоліту та властиві їм культурно-технологічні традиції. 

Територіальні межі дослідження охоплюють сучасну степову зону 

материкової частини Північного Надчорномор’я — територію поміж 

нижніми течіями річок Дністер на заході і Дон — на сході (Надчорноморську 

та західну частину Нижньодонської ландшафтні провінції). 

Хронологічні межі дослідження відповідають добі верхнього 

палеоліту, геологічний та абсолютний вік якого у Східній Європі співпадає із 

другою половиною валдайського (вюрмського) зледеніння, що відповідає, 

частково, 3-й та повністю 2-ій ізотопним стадіям (приблизно 38—10 тис. н / 

кал. р. т.). 

Практичне значення роботи. Основні результати та висновки 

дисертації можуть бути використані для написання історії первісного 

суспільства України та Східної Європи, у тому числі, енциклопедичних 

видань та підручників із давньої історії, підготовки курсів лекцій для 

студентів історичних факультетів вузів, створення музейних експозицій. 

Особистий внесок автора. У монографії, опублікованій разом із 

В.І. Непріною та Л.Л. Залізняком дисертанту належить самостійний розділ. У 

статтях, опублікованих у фахових виданнях у співавторстві з археологами 

Д.В. Ступаком, Д.Ю. Нужним, І.А. Сніжко, Н.Б. Леоновою, О.О. 

Бессудновим, Д.В. Кіосаком та Б.Г. Плохенко, палеонтологами Н.Г. Білан, 

В.М. Логвиненко та М.В. Сабліним, археозоологами М.-А. Джулієн, М. Пату-
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Матіс, С. Пеаном та К. Кітагавою, палеоботаніком Г.О. Пашкевич та 

хіміками Г. Бошеренз, А. Бурке та В. Дрюкер дисертанту належить 

інтерпретація, здебільшого, власних археологічних матеріалів та частина 

загальних висновків. 

Апробація результатів дисертації провадилась у вигляді доповідей на 

на засіданнях відділу археології кам’яного віку ІА НАНУ, міжнародних, 

загальноукраїнських та регіональних конференціях в Україні: у м. Київ (1999, 

2001, 2008. 2011, 2016), у мм. Донецьк – Маріуполь – Слов’янськ (2004, 

2007), у м. Лубни (2003), у м. Переяслав-Хмельницький (2009), у м. Харків, 

(2017, 2018), у м. Ніжин (2018). 

У вигляді доповідей на міжнародних закордонних конференціях: 

«Upper Paleolithic — Paleo-Indian adaptations» (м. Денвер, США, 1991); «Les 

industries a pointes foliacees d’Europe Centrale» (м. Мішкольц, Угорщина, 

1991); «Le bison: Gibier et Moyen de Subsistance des Hommes du Paleolithique 

aux Paleoindiens des Grandes Plaines» (м. Тулуза, Франція, 1995); 

«Особенности развития верхнего палеолита Восточной Европы» (м. Санкт-

Петербург, Російська Федерація, 1999); «История и археология Подесенья» 

(м. Брянськ, Російська Федерація, 2005); «Interactions Hommes-Environment au 

Paleolithique superieur recent en Ukraine» (м. Париж, Франція, 2008). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 50 

наукових праць, у тому числі, 2 монографії з яких 1 — у співавторстві, 21 

робота — у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України, 6 робіт 

— у закордонних наукових фахових виданнях і 21 робота — у інших 

наукових виданнях та матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків (375 стор.), списку використаних джерел та літератури 

(разом 814 позицій), списку скорочень, додатків (13 статистичних та 

хронологічних таблиць та 101 ілюстрації). Загальний обсяг роботи — 

602 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ СТЕПІВ 

ПІВНІЧНОГО НАДЧОРНОМОР’Я 
 

 

 

У розділі в хронологічному порядку висвітлено основні складові історії 

дослідження доби верхнього палеоліту регіону, які розвивалися 

паралельно — накопичення джерельної бази, розробка питань хронології та 

періодизації пам’яток, їх культурної і соціально-економічної інтерпретації. 

У межах материкової частини степів Північного Надчорномор’я, які 

являються частиною сучасної Східноєвропейської степової зони, що займає 

територію поміж нижніми течіями річок Дністер на заході і Дон — на сході 

можна виділити декілька самостійних районів, які відрізняються один від 

одного як певною ландшафтною специфікою так і нерівномірністю 

концентрації пам’яток доби верхнього палеоліту, ступеню їх вивченості та 

своєрідною історією їх дослідження. Це Північно-Східне Надазов’я та басейн 

Сіверського Дінця, район Дніпрових порогів, Нижнє Подніпров’я і 

Присивашшя, Північно-Західне Надчорномор’я. 

1.1. Дослідження кінця 1910-х — середини 1940-х років 

1.1.1. Польові дослідження. 

Перше повідомлення про сліди палеоліту в районі Дніпрових порогів 

опублікував у 1888 році П.О. Бурачков. Мова йшла про знахідки кісток 

мамонтів разом із обробленим кременем поблизу Кайдацького і 

Ненаситецького порогів на Дніпрі, але цю інформацію було підтверджено 

відкриттям тут палеолітичних стоянок лише в 1930-і роки [Бурачков, 1888, 

с. 7; Борисковский, 1953а, с. 16]. 

Тому вважається, що перші достовірні дані про перебування людини 

доби верхнього палеоліту в регіоні це — пам’ятки, відкриті в кінці 1910-х та 
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впродовж 1920-х років на сході України в басейні середньої течії р. 

Сіверський Донець [Ефименко, 1928; Локтюшев, 1930, 1940]. 

Місце знахідки 1919 року веретеноподібного кістяного наконечника 

списа разом із кістками викопних тварин (мамонта, носорога, коня, бізона, 

благородного та північного оленя) поблизу с. Весела гора 

Слов’яносербського району Луганської області вважається першим 

документованим верхньопалеолітичним місцезнаходженням у регіоні. 

Знахідки було зроблено місцевими жителями на косі правого берега р. 

Сіверський Донець за 15 км вище м. Луганська після повені. Обстежив та 

опублікував місцезнаходження С.O. Локтюшев, який на той час очолював 

Археологічну секцію Наукового товариства Донбасу [Локтюшев, 1930, с. 71; 

1940, с. 65]. Фахівці із археології палеоліту дещо по-різному її оцінили. В.А. 

Городцов та П.П. Єфименко віднесли її до мадлену [Городцов, 1924, с. 2—3; 

Ефименко, 1953, с. 620], а Л. Савицький — до оріньяку [Рудинський, 1931, 

с.148]. 

В Ізюмському районі Харківської області М.В. Сібільов, починаючи з 

1919-го року активно провадив археологічні розвідки, а у 1920-му році 

очолив Ізюмський краєзнавчий музей. Лише за кілька років (1920—1923) за 

допомогою ентузіастів історії та археології він відкрив на р. Сіверський 

Донець та його притоках більш ніж 150 пам’яток первісної доби, у тому 

числі, кам’яного віку [Сібільов, 1926; Кононенко, Косикова, 1993]. 

Вже в перші роки функціонування музей став осередком культури 

Ізюмщини, матеріали якого викликали зацікавленість науковців як в Україні 

так і за її межами. В Ізюм приїздять відомі археологи для того, щоб 

познайомитися із матеріалами та відкритими пам’ятками і допомогти 

краєзнавцям із їх визначенням [Цвейбель, 1987; 1973, с. 132]. 

У 1920-му році М.В. Сібільов відкрив на р. Сіверський Донець поблизу 

с. Щурів Ріг Ізюмського району Харківської області місцезнаходження 

Щурівка з кістками мамонта, яке у 1923-му році обстежив та визначив як 

верхньопалеолітичне проф. Харківського університету О.С. Федоровський, в 
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результаті чого тут разом із кістками мамонта було знайдено крем’яні 

вироби. Пізніше М.Я. Рудинський, вивчивши у Харківському музеї крем’яні 

вироби зі Щурівки погодився із датуванням місцезнаходження добою 

верхнього палеоліту [Рудинський, 1931, с. 148; Ефименко, Береговая, 1941, 

с. 268; Борисковский, 1953а, с. 444]. 

У 1924 році до м. Ізюм приїздив із Ленінграду проф. П.П. Єфименко 

для ознайомлення із матеріалами та місцезнаходженнями доби каменю, 

відкритими М.В. Сібільовим, під час обстеження яких він відкрив 

багатошарову стоянку з культурним шаром доби верхнього палеоліту в 

урочищі Минівський яр на правому березі Сіверського Дінця, за 1,5 км нижче 

за течією ріки від с. Богородичне Слов’янського району Донецької області 

[Ефименко, 1928, 1938; Борисковский, 1953а; Береговая, 1960]. 

На Луганщині у 1926 році члени археологічної секції Наукового 

товариства Донбасу (НТД) на чолі з С.О. Локтюшевим відкрили поблизу х. 

Рогалик Станично-Луганського району на високому правому березі р. Євсуг 

поблизу місця її впадіння у р. Сіверський Донець Рогалик—Якимівську 

стоянку, на якій у 1927, 1928 та 1933 роках провели невеликі розкопки 

коштами НТД та Науково-краєзнавчого гуртка по вивченню Дінця. У 1933 р. 

стоянку обстежили С.М. Замятнін та І.Ф. Левицький. У культурному шарі 

стоянки було виявлено невеликі скупчення обробленого кременю (різців, 

скребків, видовжених трапецій), виробів з кістки (шилоподбних знарядь, 

орнаментованого фрагмента п’ясти), прикрас (просвердлених черепашок і 

риб’ячого хребта), фрагментів кісток тварин (коня, бика і лисиці — 

визначення В.В. Богачова), а також сліди вогнищ. Більшість дослідників 

датує стоянку фінальним палеолітом [Локтюшев, 1930, с. 12—17; 1940, с. 65; 

1947, с. 283—286; Борисковский, 1953а, с. 392—394; Ефименко, 1953, с. 621; 

Горелик, 2001, с. 7]. 

Поблизу стоянки було відкрито ще декілька місцезнаходжень кам’яної 

доби (Африканів млин, Берегова, Кринична та Шейшинова балки), 

представлених зборами на поверхні та у відслоненнях балок крем’яних 
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виробів, здебільшого, ідентичних рогалик-якимівським [Локтюшев, 1930, 

1947; Ефименко, Береговая, 1941; Борисковский, 1953а]. 

У 1930-ті роки активізувалися дослідження верхнього палеоліту у 

Дніпровському Надпоріжжі та в басейні р. Південний Буг, де у зв’язку з 

будівництвом Дніпровської та Південнобузької гідроелектростанцій 

співробітниками спеціально створених археологічних експедицій було 

проведено інтенсивні пошуки та дослідження відкритих пам’яток. 

Дніпрогесівська (Дніпробудівська) археологічна експедиція 

(керівник — академік Д.І. Яворницький) працювала у 1927—1933 рр. з 

метою виявлення та дослідження археологічних пам’яток у порожистій 

частині русла Дніпра на протязі 90 км поміж містами Дніпропетровськ і 

Запоріжжя, яка підлягала затопленню [Добровольський, 1929; Рудинський, 

1929; Ковалева, 1971, 1980; Ковальова, 2003; Ляшко, 2003]. 

Палеолітична тематика в діяльності експедиції з’явилася та згодом 

стала ведучою у 1931—1932 роках. У її складі було створено палеолітичний 

загін, у який входили І.Ф. Левицький (начальник), Т.Т. Тесля та Г.А. 

Авраменко. Активну участь в його роботі приймав А.В. Добровольський, 

який спеціалізувався з неолітичної проблематики [Ковалева, 1971, с. 11—12]. 

У 1931—1933-му роках співробітники палеолітичного загону 

обстежили узбережжя порожистої частини Дніпра, відкрили та дослідили у 

межах Дніпропетровської і Запорізької областей низку стоянок та 

місцезнаходжень кам’яної доби, у тому числі, верхньопалеолітичних [Teslja, 

1932; Добровольський, 1952, с.75; Ковалева, 2003, с.7-9]. 

У 1931 році геолог, академік В.В. Різниченко організував і очолив 

комплексну експедицію ВУАН в район Дніпробуду, у склад якої входило 

кілька бригад: геологічна, ґрунтознавча, зоологічна (очолив І.Г. Підоплічко), 

ботанічна. Геологічна бригада, яка працювала у складі геологів 

В.В. Різниченка, Л.А. Лепікаша та колектора С.І. Жарія під час польових 

робіт 1931-го року вивчала четвертинні поклади і геоморфологію порожистої 

частини Дніпра, а також «виконала докладне геологічне обслідування 
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районів надзвичайно багатих палеолітичних стацій, що виявлені <…> нижче 

Ненаситецького порогу: 1) на балці Осокорівці, 2) на Дубовій балці та 3) на 

балці Кайстровій» [Різниченко та ін., 1932, c. 24]. 

Наступного, 1932-го року після смерті В.В. Різниченка на запрошення 

керівництва археологічної Дніпробудівської експедиції Л.А. Лепікаш 

продовжив геологічні та геоморфологічні роботи у її складі під час 

досліджень палеолітичних (Ямбург, Майорка) та неолітичної (Ігрень) 

стоянок [Ковалева, 1980]. Згодом він опрацював і опублікував увесь обсяг 

даних геологічних досліджень, проведених у 1931—1933-му роках на 

палеолітичних пам’ятках Надпоріжжя, у тому числі, за участі 

В.В. Різниченка [Лепікаш, 1934]. 

Перші стратифіковані стоянки доби верхнього палеоліту з культурним 

шаром та фауною виявив у Надпоріжжі в 1931 році Т.Т. Тесля. З них дві 

багатошарові (Осокорівка І та Дубова балка) знаходилися поблизу с. 

Свистунове Червоноармійського району Запорізької області. Він же у 1931—

32-му рр. провів перші дослідження стоянки Дубова балка, розташованої на 

лівому березі одноіменної балки, на мису другої лесової надзаплавної тераси, 

за 200 м від берега Дніпра, заклавши на ній серію шурфів. 

Стратиграфію стоянки досліджував В.В. Різниченко, згідно якого 

культурні рештки знаходилися у лесоподібних суглинках і верствуватих 

супіщаних відкладах на глибині від 4,57 до 7,2 м. Під час шурфування було 

зафіксовано 8 культурних горизонтів (найбільш виразні — гор. ІІІ і V) 

фінального палеоліту та раннього мезоліту, а у деяких шурфах виявлено 

сліди вогнищ, крем’яні вироби та уламки кісток тварин. Фауну стоянки 

визначив В.І. Громов [Teslja, 1932; Різниченко та ін., 1932, с. 24—25; 

Лепікаш, 1934, с. 73 —76; Громов, 1935; Колосов 1964]. 

І.Ф. Левицький у 1931 році почав розкопки стоянки Осокорівка І, 

розташованої на лівому березі р. Дніпро, на лівому борті балки Осокорівки за 

200 м від її впадіння у ріку. Стратиграфію та геоморфологію стоянки 

дослідив В.В. Різниченко, визначивши розташування її на першій 
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надзаплавній терасі на висоті близько 13,5 м над рівнем води із культурними 

залишками у лесоподібних шаруватих суглинках [Різниченко та ін., 1932; 

Лепікаш, 1934, с. 70—72; Левицкий 1946, 1949; Колосов, 1964]. 

Т.Т. Тесля 1931 року відкрив також три стоянки (Кайстрова балка І, ІІ, 

ІІІ) на північ від с. Петро-Свистунове Вільнянського району Запорізької 

області на лівому березі Дніпра. Перші дві стоянки знаходилися на правому 

схилі балки Кайстрової, вище її устя, а третя — на лівому. Усі три стоянки 

досліджував у 1931 і 1933 роках А.В. Добровольський, стратиграфію вивчав 

І.А. Лепікаш, літологічні відклади — В.І. Громов, а фауну — І.Г. Підоплічко. 

В культурному шарі стоянок було виявлено скупчення знахідок: по 

одному — на першій і третій стоянках та два — на другій [Teslja, 1932; 

Лепікаш, 1934; Рогачов, 1947; Добровольський, 1952; Підоплічко, 1938]. 

Поблизу цих стоянок А.В. Добровольський у 1933 році відкрив та 

дослідив ще одну — Кайстрову балку IV, розташовану на лівому схилі балки 

Кайстрової на високій четвертій (визначення Л.А. Лепікаша) лесовій терасі. 

Дослідник виділив 9 горизонтів культурних залишків у літологічних 

відкладах стоянки від сучасного грунту до лесоподібних суглинків на 

глибині 2,74 м [Лепікаш, 1934; Добровольський, 1952]. 

Пізніше О.М. Рогачов, вивчаючи колекцію матеріалів та польову 

документацію пам’ятки дійшов висновку, що стоянка мала один культурний 

шар потужністю 0,3 м, який знаходився на глибині 2,17— 2,47 м, а поодинокі 

знахідки зафіксовані вище і нижче по розрізу — результат дії землерийних 

тварин [Рогачов, 1947, с. 260]. У культурному шарі зафіксовано кілька плям 

із вохристим забарвленням, із яких походить колекція виробів з кременю 

(7000 екз.). Збереглося більше половини знахідок, які пізніше було 

проаналізовано в публікаціях [Рогачов, 1947; Смирнов, 1973]. 

У 1932 році І.Ф. Левицький відкрив і дослідив багатошарову стоянку 

Ямбург на правому березі Дніпра на південь від с. Дніпровське (Ямбург) 

Солонянського району Дніпропетровської області, геологію і геоморфологію 

якої вивчали І.А. Лепікаш і В.І. Громов. Культурні залишки було знайдено у 
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нижній частині лесоподібних суглинків та у верхніх делювіально-

алювіальних супіщано-суглинистих геологічних відкладах на глибині від 

1,49 до 2,58 м [Лепікаш, 1934, с. 65—68]. 

І.Ф. Левицький зафіксував на стоянці Ямбург 9 горизонтів культурних 

відкладів доби каменю, більшість яких мала поодинокі знахідки. Найбільш 

виразні з них — п’ять, які дослідник визначав як пізній мадлен (гор. ІІ—V) та 

пізній азіль (гор. І). Фауну стоянки вивчали І.Г. Підоплічко та М.І. Бурчак-

Абрамович [Лепікаш, 1934; Підоплічко, 1938; Борисковский, Праслов, 1964; 

Колосов, 1964]. 

У процесі роботи палеолітичного загону Дніпрогесівської експедиції у 

1932 році, було відкрито низку місцезнаходжень доби верхнього палеоліту, 

представлених невеликою кількістю крем’яних виробів і фрагментів кісток 

тварин на лівому березі Дніпра у межах Синельніківського району 

Дніпропетровської області — Воронов (відкрив А.В. Добровольський), 

Грушеватий, Мар’ївка та Чаплі (відкрив І.Ф. Левицький). На правому березі 

Дніпра в усті балки Майорки два місцезнаходження (Майорка І, ІІ) нижче с. 

Дніпровське (Ямбург) Солонянського району Дніпропетровської області 

також відкрив І.Ф. Левицький. Поблизу них, у балці Байрачній пізніше, у 

1935 році, Т.Т. Тесля відкрив ще одне місцезнаходження [Лепікаш, 1934; 

Тесля, 1936; Підоплічко, 1938, Борисковский, Праслов, 1964, с. 30, 31]. 

Дослідниця історії діяльності Дніпрогесівської експедиції 

І.Ф. Ковальова відмічала недоліки в організації її робіт — недостатнє 

фінансування (лише коштами НКО), розрив між виконанням польових та 

камеральних робіт, не достатньо скоординовані питання систематизації, 

вивчення та публікації отриманих матеріалів і документації та визначення 

конкретних місць їх зберігання. Розподіл поміж окремими містами та 

музеями колекцій знахідок згодом негативно вплинув на їхню подальшу 

долю [Ковалева, 1971, с. 12]. 

До того ж, репресії 1930-х років, яких зазнали українські науковці у 

тому числі, дослідники палеоліту Надпоріжжя М.Я. Рудинський, Т.Т. Тесля 
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та Л.А. Лепікаш [Полянська-Василенко, 1962; Васильев, 2001—2002; 

Залізняк, 2012; Григоренко, 2015] завадили повноцінній публікації у довоєнні 

роки більшості матеріалів пам’яток, значну частину яких у часи другої 

світової війни було втрачено. Тому джерельною базою для вивчення 

відкритих та досліджених на початку 1930-х років у Дніпровському 

Надпоріжжі стоянок доби верхнього палеоліту на даний момент слугують, 

здебільшого, попередні публікації авторів досліджень [Teslja, 1932; 

Різниченко та ін., 1932; Лепікаш, 1934] та архівні документи і частина 

колекцій, матеріали яких значною мірою було опрацьовано і видано 

О.М. Рогачовим [1947], Ю.Г. Колосовим [1964] та С.В. Смирновим [1973]. 

Перші відкриття та дослідження пам’яток доби каменю, у тому числі, 

верхнього палеоліту в степовій частині басейну середньої течії р. Південний 

Буг було зроблено на початку 1930-х років. У зв’язку з плануванням 

будівництва Бузької районної електроцентралі (Богесу) у місці розташування 

найзначніших порогів р. Південний Буг між містами Первомайським і 

Вознесенським долина ріки разом з устями деяких її приток та балок мала 

бути затоплена. Згідно ухвали НКО у 1930 році була створена Бузька 

(Бозька) археологічна експедиція НКО, яку очолив Ф.А. Козубовський. Того 

ж року співробітники експедиції провели тут попередні розвідувальні роботи 

[Козубовський, 1933, с. 8, 18]. 

Ф.А. Козубовський зафіксував у 1930—1931-му рр. на р. Бакшала, 

правій притоці р. Південний Буг на відстані 2—3 км від устя річки декілька 

місцезнаходжень зі знахідками обробленого кременю, а на східній околиці с. 

Анетівка Доманьовського району Одеської області він відкрив стоянку 

кам’яної доби, яку вважав перехідною від палеоліту до неоліту. На поверхні 

площею близько 0,5 га було зібрано понад 3 тис. крем’яних виробів, а у 

відслоненнях берега зафіксовано прошарки культурних залишків, які 

включали розколотий кремінь, фрагменти перепалених кісток та сліди 

попелу. Крем’яні вироби включали нуклеуси, скребки, різці, ретушовані 

пластинки [Козубовський, 1933, 1935]. 
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У більшості довідкових та монографічних видань з археології стоянка 

Анетівка, відкрита Ф.А. Козубовським фігурує як верхньопалеолітична 

[Фабрициус, 1951; Черниш, 1954, № 104; Береговая, 1960, с. 132; 

Борисковский, Красковский, 1961, с. 26; Красковский, 1978, с. 6; Телегін, 

1982, с. 118; Сапожникова и др., 1995, с. 99]. В інших роботах її відносять до 

раннього мезоліту [Станко, 1967, 1982; Колосов, 1971, с. 70; Станко и др., 

1989, с. 4, 6; Смольянинова, 1985, 1990, с. 59]. Дослідники, які пізніше 

відкрили та досліджували палеолітичні стоянки на р. Бакшала поблизу с. 

Анетівка вказують, що розвідками 1970-х років встановити точне 

місцезнаходження стоянки Анетівки Козубовського не вдалося, так як її 

територія виявилася забудованою [Станко и др., 1989, с. 6; Смольянинова, 

1990, с. 57—59]. 

Стоянку доби верхнього палеоліту поблизу с. Семенки Брацлавського 

району Вінницької області відкрив К.М. Полікарпович (наук. співробітник 

Білоруської АН), який обстежив правий берег р. Південний Буг від с. 

Крушинівки до м. Первомайського та оглянув кілька місцезнаходжень зі 

знахідками кісток викопних тварин у сс. Сабатинівці, Соломії та Семенки 

[Козубовський, 1935]. Поблизу с. Семенки, в яру Виноград, він, обстежуючи, 

місцезнаходження кісток викопних тварин відкрив стоянку, на якій зробив 

зачистки бортів яру та заклав кілька невеликих розкопів. У лесі на різних 

глибинах було знайдено фрагменти кісток мамонта, північного оленя та коня, 

а також кілька десятків обробленого кременю (скребки, відщепи, пластинки і 

луски) [Козубовський, 1935, с. 61—70, табл. 42; Ефименко, Береговая, 1941, 

с. 273; Борисковский, 1953а, с. 437]. 

А.В. Добровольський відкрив у 1939 р. місцезнаходження доби 

верхнього палеоліту на лівому березі р. Південний Буг поблизу с. 

Сабатинівка Грушківського району Кіровоградської області. Під культурним 

шаром трипільського поселення Сабатинівка у лесі другої надзаплавної 

тераси він зафіксував скупчення пластинок і відщепів верхньопалеолітичного 

вигляду [Борисковский, 1953а, с. 437; Береговая, 1960, с. 132]. 
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На території південно-східної України у 1930-і роки було продовжено 

відкриття та дослідження верхньопалеолітичних пам’яток. В.М. Євсєєв у 

1935 р., обстеживши зафіксоване у 1910-і рр. геологами палеонтологічне 

місцезнаходження у балці Казенній (притоці р. Кринки) [Мефферт, 1923], 

знайшов крем’яні вироби доби верхнього палеоліту як у самому скупченні 

кісток бізонів так і неподалік від нього, на поверхні мису. Таким чином, було 

відкрито нині широко відому пам’ятку доби верхнього палеоліту на відстані 

4 км на північний захід від залізничної станції Амвросіївка Сталінської (нині 

Донецької) області [Євсєєв, 1947, с. 265]. Того ж року очолювана ним 

експедиція Сталінського музею краєзнавства (СМК), розпочала дослідження 

пам’ятки, під час яких було закладено розкоп на кістковищі та 2 

розвідувальні траншеї — на стоянці [Євсєєв, 1947, с. 265 — 277]. 

Згодом пам’ятку обстежили відомі фахівці: у 1937 р. — палеонтологи 

І.Г. Підоплічко і В.І. Зубарєва (Бібікова) [Підоплічко, 1937—1938], а у 

1938 р. — археологи І.Ф. Левицький [1938] та С.М. Замятнін [Замятнин, 

1951, 1953]. 

У 1940-му році розкопки Амвросіївського кістковища продовжила 

експедиція Інституту археології (ІА) АН УРСР під керівництвом 

І.Г. Підоплічка за участі В.І. Бібікової (Зубарєвої). 

На р. Сіверський Донець М.В. Сібільов у другій половині 1930-х рр. і 

до осені 1941-го р., включно, продовжував активні дослідження пам’яток 

кам’яної доби. Починаючи з 1936 року він обстежив правий берег річки та 

провів невеликі розкопки як на відомих так і відкритих ним нових 

місцезнаходженнях доби каменю, у тому числі, палеолітичних [Сібільов, 

1946, с. 33—35]. 

На стоянці Минівський яр у 1936—1939-му рр. він досліджував 

верхній, мезо-неолітичний, шар, а в 1940-му р. — дослідив ділянку вздовж 

берега Дінця та виявив у суглинку чотири горизонти культурних залишків, із 

яких два нижніх (гор. 3, 4) визначив як палеолітичні [Сібільов, 1946, с. 33, 

34]. Того ж року М.В. Сібільов відкрив у межах Ізюмського району 
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Харківської області два нових місцезнаходження (Кам’янка і Сенчени) та 

Пристенську стоянку поблизу с. Сенчени, на якій у суглинку виявив 4 

культурні шари, із яких два нижніх — визначив як пізньопалеолітичні 

[Сібільов, 1946, с. 34—35]. 

У 1941 році М.В. Сібільов відкрив ще три стоянки поблизу с. 

Богородичне Слов’янського району Сталінської (нині Донецької) області. Дві 

з них — Шаруканську І і II — у Теплинському лісі він зафіксував біля 

підніжжя Теплинського городища [Сібільов, 1946]. Ще одну 

верхньопалеолітичну стоянку (Пришибську) він відкрив поблизу с. Пришиб 

Слов’янського району. На ній у суглинку берегового відслонення, яке 

стрімко спускається до річки на глибині 7м було виявлено кістки мамонта, а 

ще глибше — кістки разом із крем’яними виробами [Сібільов, 1946, с. 35]. 

Кінцем 1930-х років датуються й перші документовані відомості про 

палеолітичні вироби з кременю, знайдені разом із рештками викопних тварин 

у карстовій печері поблизу с. Іллінка за 20 км на північ від м. Одеса. Перші 

обстеження та дослідження печери у 1938 році проводила палеонтологічна 

експедиція АН УРСР під керівництвом Т.Г. Грицая, які він продовжив у 

1939—1940 роках разом із палеонтологом А.Д. Рощиним. Колекцію 

крем’яних виробів із цих розкопок вивчав С.М. Замятнін, більшість яких він 

визначив як мустьєрські, а декілька — як верхньопалеолітичні. Дослідження 

пам’ятки у 1941 році за дорученням ІА АН УРСР продовжив 

А.В. Добровольський, який підтвердив використання печери давніми людьми 

в мустьєрський час [Рощин, 1939; Замятнин, 1950; Добровольский, 1950]. 

1.1.2. Методологічна перебудова радянської археології 1930-х років. 

У кінці 1920-х—на початку 1930-х років з’явилися перші узагальнюючі 

роботи з палеоліту СРСР та України. В них було проведено аналіз та 

інтерпретацію і відомих на той час пам’яток України та її південної частини, 

зокрема, визначено їх місце у запропонованій П.П. Єфименком періодизації 

верхнього палеоліту, створеній на засадах еволюціонізму та стадіального 

підходу до розвитку первісної історії. Періодизація базувався на французькій 
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класифікаційній схемі Г. де Мортільє з доповненнями А. Брейля [Ефименко, 

1931а, 1934а, 1938; Рудинський, 1931]. 

Саме в цей період керівною теорією радянської археології стає 

марксистська філософія, що спричинило як радикальні зміни у 

методологічних підходах та конкретних методах так і в протиставленні їх 

принципам і методам західної «буржуазної» археологічної науки, з якими 

відтепер необхідно було вести «нещадну боротьбу». Роль своєрідного 

маніфесту нового напрямку в археології виконали роботи В.Й. Равдонікаса 

[Равдоникас, 1930, 1932], у яких він підкреслив необхідність для первісної 

історії докласового суспільства «чітких, ясних, суто марксистсько-ленінських 

методологічних установок» [Равдоникас, 1932, с. 45]. Незабаром з’явилася і 

програмна стаття П.П. Єфименка «Маркс и проблемы древнейшего периода 

первобытнокоммунистического общества» [1934б, с. 3—29]. 

Ця перебудова мала для розвитку вітчизняної археології (відтепер 

історії матеріальної культури) як позитивні так і негативні наслідки. До 

позитивних належать: широке використання археологічного матеріалу для 

дослідження соціально-економічних проблем первісного суспільства, 

акцентування уваги на дослідженні масового матеріалу, зокрема, поселень та 

на питаннях теорії — визначенні предмету і об’єкту науки та вдосконаленні 

методів польових робіт. Негативні — полягали в ідеологізації та політизації 

археології, що слугувало приводом для початку репресій по відношенню до 

значної частини археологів-немарксистів, протиставленні соціально-

економічного (соціологічного) напрямку, який часто набував 

гіпертрофованих розмірів та вульгаризованого характеру багатьом іншим 

напрямкам та методам, у тому числі, геолого-стратиграфічному, формально-

типологічному та палеоетнологічному [Борисковский, 1953а; Массон, 1980; 

Генинг, 1982; Клейн, 1993; Мерперт, 1995]. 

У результаті перебудови радянська археологія палеоліту, яка раніше, 

певною мірою, вважалася природничою наукою стала частиною історичної 

дисципліни, історією первісного суспільства. Усе це надало її розвитку 
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специфічних рис, та, значною мірою, на довгі роки відірвало радянську 

палеолітичну науку від західної, яку радянські дослідники об’явили 

«буржуазною» [Soffer, 1985, р. 9—14; Васильев, 2001-2002, с. 58]. 

Марксистська методологія на довгі роки затвердила в радянській 

археології і в палеолітознавстві, зокрема, стадіальний підхід до розуміння 

розвитку первісної історії, ідеї якого базувалися на теорії соціально-

економічних формацій та еволюційних схемах Л. Моргана і Е. Тейлора. 

Створена на їх основі періодизація доби каменю та ранніх періодів 

первісного суспільста відповідала принципу прямолінійного еволюціонізму. 

Вона ілюструвала прогресивний поступальний розвиток людського 

суспільства та його технічних досягнень у світовому масштабі та 

супроводилася абсолютизацією автохтонізму, який протиставлявся 

«буржуазним», «расистським» теоріям міграцій та дифузій [Ефименко, 1938, 

1953; Борисковский, 1953а; Александрова, 1998]. 

У руслі зміни методологічної бази радянської палеолітичної науки 

відбувалася і зміна «ідеології» підходу до пам’ятки як до залишків поселення 

та зміна методики розкопок — відмова від «кесонного» методу і перехід до 

розкопок широкою площею з метою дослідження планіграфії та структури 

поселень, виявлення на їх площі залишків житлових конструкцій, подібних 

відкритим у 1927 р. на стоянці Гагаріно та дещо пізніше — в Костьонках І 

(верхній шар), що вважається важливим досягненням радянської 

палеолітичної науки того часу [Ефименко, 1931б, 1934а, 1938, 1953, 1958; 

Zamiatnine, 1934, р. 26, 27; Замятнин, 1935; Бухтоярова, 2014]. 

Хоча є дані, що ще у кінці 1920-х та на початку 1930-х років на 

території України деякі дослідники застосовували новітні методи розкопок, 

такі як розчистка культурного шару широкими площами, у тому числі, з 

настилу, трьохмірна фіксація розташування знахідок на плані та у розрізах, 

фотофіксація знахідок згідно квадратних метрів [Рудинський, 1929б, 1930, 

с. 99—103; Левицький, 1930; див. також: Васильев, 2001, с. 29]. 
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І.А. Цеунов вважає, що прогресивну на той час методику розкопок 

палеолітичних пам’яток широкими площами українські археологи у 1920-і 

роки почали вживати під впливом польських колег (розкопки стоянки 

Городок на Волині). А «П.П. Єфименко використав уже відому на той час 

методику широких площ, надавши їй обов’язкову рису — пошук житлових 

об’єктів та реконструкції соціально-економічного життя давніх людей» 

[Цеунов, 2018б, с.79]. 

Зміна методики польових досліджень мала як позитивні результати — 

відкриття залишків перших палеолітичних жител та дослідження структури 

поселень [Замятнин, 1935; Ефименко, 1953, 1958] так і, певною мірою, 

негативні — зменшення уваги до вивчення геологічних відкладів, що містили 

культурні залишки та знищення самого культурного шару у пошуках його 

«підлоги» [Александрова, 1998]. 

Підсумки результатів вивчення палеоліту України у1920—1930-ті роки 

було зроблено у публікаціях українських дослідників [Рудинський, 1931; 

Різниченко та ін., 1931; Козубовський, 1933; Лепікаш, 1934; Локтюшев, 1930, 

1940; Teslja, 1932; Підоплічко, 1938, 1940а,б], на пленумі комісії по викопній 

людині радянської секції INQUA (1935 р.) та III-й палеолітичній конференції 

ІА АН УРСР (1939 р. м. Київ) [Трусова, 1937, 1940]. Матеріали конференції 

було опубліковано лише після закінчення другої світової війни [Палеоліт і 

неоліт України, 1947]. 

Отже, історія відкриття перших пам’яток доби верхнього палеоліту та 

початок їх польових досліджень у регіоні розпочалися першої чверті ХХ ст. 

на південному-сході України на рр. Лугань та Сіверський Дінець. ЇЇ перші 

кроки пов’язані з діяльністю ентузіастів-аматоріів, працівників місцевих 

музеїв і центральних наукових установ та університетів. 

У 1930-і рр. особливо активізувалися роботи з дослідження верхнього 

палеоліту в Надпоріжжі та у Південному Побужжі у зв’язку з будівництвом 

Дніпровської та Південнобузької гідроелектростанцій, результатом яких було 
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відкриття низки пам’яток у цих регіонах. Важливі відкриття було також 

зроблено у Північно-Східному Надазов’ї та поблизу м. Одеса. 

У результаті методологічної перебудови радянської археології її 

керівною теорією стала марксистська філософія, що спричинило радикальні 

зміни у методологічних підходах та конкретних методах та на довгі роки 

відірвало радянську палеолітичну науку від західної. 

1.2. Дослідження середини 1940-х — кінця 1960-х років 

1.2.1. Польові дослідження. 

Після закінчення другої світової війни у 1945—1946-му роках було 

продовжено розкопки та обстеження печери Іллінка поблизу м. Одеса 

археологами М.С. Бібіковим, П.Й. Борисковським, П.П. Єфименком та 

палеонтологами І.Г. Підоплічком і В.І. Бібіковою. Одні з них вважали її 

стоянкою (мисливським табором) доби мустьє — пізнього палеоліту, інші — 

чисто палеонтологічним місцезнаходженням [Замятнин, 1950, с. 143—151; 

Добровольский, 1950, 152—155; Ефименко, 1948, 1953, с. 231—232; 

Підоплічко, 1949, с. 323—325; 1956, с. 99—100; Грицай, 1958; Борисковский, 

1953a, с. 69—70, 418; Борисковский, Праслов, 1964, с. 19—20]. 

У районі Дніпрових порогів у повоєнні 1940-ві роки працювала друга 

Дніпрогесівська експедиція ІА АН УРСР з метою дослідження раніше 

затоплених, у тому числі, палеолітичних, пам’яток, у зв’язку зі спадом рівня 

води в Дніпрі в результаті руйнування греблі Дніпрогесу під час війни 

[Ковалева, 1971, с. 19; 1980, с. 13]. 

І.В. Левицький у 1946 році продовжив дослідження стоянки Осокорівка 

I, в результаті чого загальна, відкрита у 1931 і 1946 рр., площа склала 

916 кв. м [Левицький, 1949]. Виділені і досліджені на ній 22 культурних 

горизонти (деякі з підгоризонтами) він, здебільшого, визначав як 

пізньопалеолітичні. З них лише горизонти V-а, IV, ІII-в та ІІ мали виразні 

культурні шари, які дали значні колекції виробів з кременю і рештки фауни. 

Зазвичай, саме вони, а також горизонт VI як найдавніший і з фауною, 

фігурують в узагальнюючих працях. Специфіку деяких із них визначає склад 
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фауни (зубр, кінь, мамонт, шерстистий носоріг — гор. VI) та/або структура 

культурного шару (залишки вогнищ, жител — гор. V-а, ІІІ-в, ІІ), прикраси (із 

морських раковин — гор. ІV, раковин та бурштину — гор. ІI) [Лепікаш, 1934; 

Левицький, 1946, 1949; Борисковский, 1953а; Підоплічко, 1961б; Капеліст, 

1960; Колосов 1964; Смирнов, 1973]. 

В.М. Даниленко у 1946—1947 рр. паралельно із розкопками 

ранньопалеолітичного місцезнаходження в урочищі Круглик відкрив поблизу 

с. Федорівка Червоноармійського району Запорізької області на правому 

березі Дніпра нові пам’ятки доби верхнього палеоліту: місцезнаходження 

Таволжаний острів ІІ та стоянки Канцерка і Кролева балка ІІ [Даниленко, 

1950б; Черниш, 1954, с. 84, 86; Береговая, 1960, с. 136; Борисковский, 

Праслов, 1964, с. 28—31]. 

У 1950—1960-і роки О.В. Бодянський провадив систематичні розвідки і 

обстеження пам’яток кам’яної доби в Надпоріжжі. Під час сезонного 

зниження рівня води в Дніпрі він робив збори матеріалів на деяких вже 

відомих стоянках і місцезнаходженнях, а також відкрив низку нових, 

розташованих на лівому березі Дніпра: Ненаситець ІІІ (1950 р.), Ворона І 

(1954 р.) та Ворона ІІ (1960 р.) поблизу с. Василівка Синельниківського 

району Дніпропетровської області; Осокорівка V (1953 р.) поблизу с. 

Павлокічкас (нині м. Запоріжжя), Підпоріжний ІІ (1952 р.), Жереб’яча балка 

(1961 р.) та Кайстрова балка VІ поблизу с. Свистунове Вольнянського району 

Запорізької області. На правому березі Дніпра у 1952 році було відкрито 

місцезнаходження Канцерка ІІ поблизу с. Федорівка Запорізького району 

Запорізької області та місцезнаходження Мерзле — на південь від с. 

Військового Солонянського району Дніпропетровської області [Бодянський, 

1952а, 1952б; Борисковский, Праслов, 1964, с. 28; Смирнов, 1973]. 

Дослідження Амвросіївського комплексу було проведено в кінці 1940-х 

та на початку 1950-х років. У 1949-му році сумісна експедиція ІА АН УРСР 

та ІІМК АН СРСР під керівництвом І.Г. Підоплічка і П.Й. Борисковського 

провела розкопки кістковища, у процесі яких його загальна відкрита площа 
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склала 201 кв. м. Із них половину (102 кв. м) було досліджено повністю, 

тобто, культурний шар розібрано до дна [Борисковский, 1953а, с. 346, 353]. 

Колекція отриманих того року знахідок включала декілька сот крем’яних 

виробів, 12 кістяних наконечників списів, раковину Ceritium, два шматки 

червоної вохри. Результати досліджень дозволили дослідникам більш 

детально з’ясувати характер та походження скупчення кісток бізонів на схилі 

балки, встановити його приблизні розміри, площу та зробити підрахунки 

особин бізонів, які в ньому знаходилися [Підоплічко, 1940-1949, 1953, 1956; 

Борисковский, 1953а]. 

У 1950-му р. П.Й. Борисковський провадив дослідження стоянки, 

заклавши на ній два розкопи та декілька шурфів. Загальна відкрита площа 

склала 106 кв. м. З культурного шару походять знахідки: крем’яні вироби, 

фрагменти кістяних наконечників списів, прикраси із каменю та 

скам’янілостей, раковина Cardium, шматочки вохри та дрібні фрагменти 

кісток бізонів, у тому числі, перепалені [Борисковский, 1953а,б; 

Борисковський, Праслов, 1964]. 

У результаті розкопок 1949—1950-го років дослідники більш впевнено 

зробили висновок про синхронне існування та зв’язок кістковища і стоянки, а 

також висловили різні точки зору на інтерпретацію кістковища — як місця 

загінного полювання на бізонів під час сезонних міграцій [Зубарева 

(Бибикова), 1948; Бибикова, 1950; Підоплічка, 1948; Пидопличко, 1953; 1956, 

с. 113—114; Ефименко, 1953, с. 547—550] або як місця проведення 

культових обрядів мисливців на бізонів поблизу стоянки [Борисковский, 

1951а,б; 1952; 1953а, с. 328—362; 1953б]. 

Експедицією, очолюваною П.Й. Борисковським у 1950-му році було 

також проведено розкопки майстерні Новоклинівка II, відкритої в 1949 році 

на правому березі р. Кринки у 3 км від Амвросіївської стоянки. У 1952-му 

році у басейнах річок Кринка, Міус і Тузлов в результаті розвідок відкрили і 

частково дослідили кілька палеолітичних кременеобробних майстерень — 

Білоярівка, Успєнка в Амвросіївському районі, Мар’єва гора, Грекова гора і 
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Лисогорка у Ростовській області (РФ) [Борисковский, 1953а, 1957; Павлова, 

1952; Борисковский, Праслов, 1964]. 

У 1950-і роки П.Й. Борисковський, досліджуючи проблему джерел 

високоякісного кременю, які могли використовувати мешканці стоянок доби 

палеоліту в с. Костьонки Воронізької області на середньому Дону відкрив і 

дослідив у межах Білгородської області (Росія) більше десяти майстерень з 

обробки кременю в басейні середньої течії Сіверського Дінця, на р. Оскол та 

його притоках — поблизу сс. Шведунівка (6 пунктів), Углово, Хохлово, 

Знаменське, Лобківка (2 пункти) та ін. (експедиція ІІМК АН СРСР) 

[Борисковский, 1961а, 1963]. 

Д.Я. Телегін та І.Ф. Левицький продовжили у 1950-му році розкопки 

багатошарової стоянки Минівський яр (експедиція ІА АН УРСР), дослідивши 

ділянки культурних горизонтів доби верхнього палеоліту та мезоліту на 

площі близько 70 кв. м. У четвертому горизонті доби верхнього палеоліту, 

який залягав у жовтувато-палевому суглинку на глибині 2,75—2,8 м було 

досліджено скупчення культурних залишків (крем’яних виробів, фрагментів 

кісток бізона та червоної вохри) площею понад 20 кв. м. зі слідами вогнища 

[Левицький, Телегін, 1950; 1956; Телегін, 1982]. 

Впродовж 1950—1960-х років як на заході так і на сході степового 

Надчорномор’я було відкрито та розпочато дослідження кількох нових 

пам’яток (Велика Акаржа, Сагайдак І, Кам’яні балки, Муралівка, Золотівка І 

), матеріали яких відіграли важливу роль у розробці питань культурно-

хронологічної періодизації та господарської специфіки регіону. 

Відкриття в 1955 р. В. І. Красковським стоянки Велика Акаржа поблизу 

с. Великодолинське Овідіопольського (нині Біляївського) району Одеської 

області на правому березі балки Акаржанської, що впадає в Сухий Лиман 

вважається початком дослідження верхнього палеоліту у Північно-Західному 

Надчорномор’ї [Борисковский, 1961б; Борисковский, Красковский, 1961; 

Красковский, 1957, 1978; Сапожников, 1994а]. 
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У процесі перших досліджень стоянки, проведених у 1959 і 1961-му 

роках експедицією ЛВІА АН СРСР та ОАМ АН УРСР під керівництвом 

П.Й. Борисковського за участі В.І. Красковського було відкрито площу 

130 кв. м. та отримано численні колекції знахідок, які включали понад 19 тис. 

крем’яних виробів і понад 5 тис. фрагментів кісток дикого бика—зубра або 

тура (визначення Н.К. Верещагіна, В.І. Бібікової та І.Г. Підоплічка) 

[Борисковский, 1961б; Борисковский, Праслов, 1964; Григорьева, 1967]. 

Згодом поблизу стоянки та неподалік від неї, у Дальницькій балці, 

В.І. Красковським, І.В. Сапожниковим та С.А. Дворяниновим було виявлено 

кілька пізньопалеолітичних місцезнаходжень [Красковский, 1962, 1978; 

Сапожников, 1976, 1978; Сапожников, Сапожникова, 2001б]. 

У 1957 р. у межиріччі Дунаю і Дністра А.М. Кремер відкрив поміж сс. 

Михайлівка і Білолісся на правому березі р. Сарати стоянку, яку в тому ж 

році обстежив разом із В.І. Красковським [Красковський, Кремер, 1959]. 

В.Н. Станко продовжив її дослідження у 1965, 1966, у 1977 та в 1999-му 

роках, загалом, відкривши більше 180 кв. м. Згідно визначення В.Ф. Петруня 

стоянка знаходиться на першій боровій терасі, а основний горизонт 

культурних залишків залягає in situ на глибині 0,7—0,8 м у бурувато-

палевому суглинку. Дослідник вважав, що «час виникнення стоянки ледь-

ледь передує або прямо співпадає з фінгляціальною епохою (8000 р. до н. е.) 

<…>» [Петрунь, 1971, c. 115]. Культурні рештки включали крем’яні вироби 

(нуклеуси, скребки, різці, сегменти, трикутники, прямокутники, трапеції, 

проколки, заготовки і відходи) та фрагменти кісток тварин — бика/тура, коня 

і сайгака [Бибикова, 1978]. 

Раніше дослідники однозначно вважали стоянку ранньомезолітичною 

[Станко, 1967, 1980, 1982, 1985; Колосов, 1971; Телегін, 1982]. Останнім 

часом прибічники цієї точки зору використовують у якості аргумента єдину 

дату С14 — 8900 ± 190 р.т. (Кі-10886) [Станко, Кіосак, 2007; Кіосак, 2009; 

Виноградова, Киосак, 2010; Манько, 2013, с. 63]. Починаючи з 1990-х рр. 

інші дослідники відносять її до фінального палеоліту (шанкобинська 
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культура) [Яневич, 1990; Залізняк, 1995, 1998, 2010]. Останню точку зору 

підтримує І.В. Сапожников, який вважає стоянку трьохшаровою 

[Сапожников, 2004, 2005 а; 2014]. На думку автора, на даний момент 

однозначне прийняття тієї чи іншої точки зору не може бути коректним. 

Пам’ятка потребує додаткових досліджень з метою уточнення кількості 

культурних шарів та вирішення питання її хронології. 

У 1950—1960-ті рр. В.І. Красковський відкрив у долині р. Барабой 

(Овідіопольський та Біляївський райони Одеської області) низку пам’яток, у 

тому числі, кілька верхньопалеолітичних стоянок (Барабой ІІІ, Кам’янка) та 

місцезнаходжень (Дальницька балка, Барабой ІІ, Василівка І, ІІ, Кам’янка ІІ, 

ІІІ та ін.) [Красковский, 1978, с. 7]. Стоянку Кам’янка у 1968 р. досліджував 

палеолітичний загін Дністро-Дунайської експедиції під керівництвом 

П.Й. Борисковського, пізніше І.В. Сапожников обстежував пам’ятку та 

опублікував її матеріали [Борисковский, Праслов, 1964; Сапожников, 1987; 

Сапожников, Сапожникова, 2001б]. 

Крім того, низку нових палеолітичних місцезнаходжень на території 

Північно-Західного Надчорномор’я у 1960-і роки відкрили дослідники: 

П.Й. Борисковський, М.О. Кетрару, В.Г. Збенович, Л.Л. Залізняк, Т. 

Максимюк та ін. [Красковский, 1978; Залізняк, 1979; Сапожников, 1994а; 

Сапожников, Сапожникова, 2001б]. 

Експедицією Одеського держуніверситету (ОДУ) у 1969 р. було 

відкрито місцезнаходження Зелений Хутір І, ІІ поблизу смт. Біляївка 

[Гудкова, 1973]. За кілька років зборів підйомного матеріалу було 

накопичено колекцію обробленого кременю, що включала кілька тисяч 

виробів [Красковский, 1978]. Пізніше дослідження пам’ятки та аналіз її 

матеріалів продовжив І.В. Сапожников, який дійшов висновку про її 

оріньякоїдний характер [Сапожников, 1987а, 1994а]. 

У Південному Побужжі у 1960-і роки перші місцезнаходження доби 

каменю, у тому числі, пізньопалеолітичні, відкрили: П.Й. Борисковський, 

В.І. Красковський, В.М. Даниленко, В.І. Нікітін, С.К. Рахубенко, М.Т. 



 55

Товкайло, С.П. Смольянинова, Л.Н. Лісіцина. В.І. Ядвичук та співробітники 

Інгульської експедиції ІА АН УРСР [Красковский, 1978; Смольянинова, 

1990, 2003; Сапожников, Сапожникова, 2001б]. 

У 1967 році В.Н. Станко і Г.В. Григорьева, які працювали у складі 

Інгульської експедиції, очолюваної О.Г. Шапошниковою відкрили та 

дослідили багашарову стоянку Сагайдак І, розташовану на лівому березі 

р. Інгул (притоки р. Південний Буг) неподалік від місця впадіння в неї 

р. Сагайдак [Шапошникова и др., 1967, 1971; Станко, 1968]. 

Найбільш виразний (нижній) верхньопалеолітичний культурний шар 

знаходився на глибині 2,55—2,60 м у горизонті жовтого супіщаного 

тонкопористого суглинку. У ньому на площі понад 100 кв. м. було 

досліджено шість скупчень культурних залишків (виробів з кременю, 

фрагментів кісток тварин, шматків гнейсу) площею від 3—4 до 12 кв. м 

кожне, які концентрувалися навколо залишків вогнищ діаметром від 0,4 до 

0,8 м. Дослідники інтерпретували плями як залишки господарсько-побутових 

комплексів. Фауна (визначення В.І. Бібікової) представлена видами: носоріг, 

зубр, кінь, бичачі. Пам’ятка має дві дати С14, які визначають часовий 

інтервал близько 21—20 тис. р. т. Дослідники віднесли її до 

пізньооріньякської культурно-технічної традиції [Станко, Григорьева, 1977; 

Смольянинова, 1990; Svezhentsev, 1993]. 

У Північно-Східному Надазов’ї (Ростовська обл., РФ) перші 

місцезнаходження доби каменю відкрили у період із 1956-го по 1960-й роки 

І.С. Каменецький та Н.К. Алєксєєв. Згодом М.Д. Гвоздовер на чолі сумісної 

експедиції Інституту антропології Московського держуніверситету (ІА МДУ) 

та Ростовського обласного музею краєзнавства (РОМК) відкрила нові 

місцезнаходження. Поблизу х. Недвигівка на правому березі балки Кам’яної, 

яка впадає в р. Мертвий Донець (старицю р. Дон) було відкрито три 

верхньопалеолітичні стоянки, розташовані на сусідніх мисах: Кам’яну балку 

І (1957 р.), Кам’яну балку ІІ (1958 р.) і Кам’яну балку ІІІ (1962 р.) [Гвоздовер, 

1964; Борисковский, Праслов, 1964]. 
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Стоянку Кам’яна балка І М.Д. Гвоздовер досліджувала з 1957 по 1960-й 

роки на площі понад 80 кв. м. Культурний шар, який знаходився на глибині 

близько 0,8 м у палево-бурому суглинку включав крем’яні вироби та кістки 

тварин (зубра і бурого ведмедя). У 1959—1962 роках вона досліджувала 

стоянку Кам’яна балка ІІ на площі 358 кв. м., яка на той час була 

представлена одним виразним культурним шаром. Знахідки включали 

розколотий кремінь, кістки тварин (зубра, коня, північного оленя, бурого 

ведмедя, зайця, барана) та раковини молюсків (деякі з отворами). Колекції 

крем’яних виробів обох стоянок, на думку дослідниці, представлено 

близькими категоріями, хоча комплекс Кам’яної балки І вона вважала більш 

розвиненим [Гвоздовер, 1964]. 

М.Д. Праслов у 1959 році відкрив на нижньому Дону низку нових 

місцезнаходжень, а також невелику стоянку Югіно ІІ на правому березі 

р. Самбек, яку дослідив у 1960 році [Борисковский, Праслов, 1964]. 

У 1963 році М.Д. Праслов відкрив стоянку поблизу х. Муралівка 

Неклинівського району Ростовської області та дослідив її у 1964 і 1967 рр. на 

площі 140 кв. Культурний шар знаходився у вигляді скупчення обробленого 

кременю, кількох кістяних виробів та кісток тварин (зубра, коня, 

благородного оленя, сайгака) площею 70 кв. м, на якій було виявлено сліди 

вогнища та кам’яну вимостку. Дослідники вказували на оріньякський 

характер комплексу крем’яних виробів стоянки [Праслов, Филиппов, 1967; 

Праслов, 1972; Филиппов, 1977, 1983]. Дві 14С дати визначають існування 

пам’ятки у часовому інтервалі близько 19,5 — 18,5 тис. р. т. [Синицын, 

Праслов, 1997]. 

У Приазов’ї на р. Сухі Яли, що впадає в р. Вовчу басейну р. Самари у 

Мар’їнському районі Донецької області в 1962 р. В.М. Гладилін у процесі 

дослідження експедицією ІА АН УРСР ранньопалеолітичних стоянок 

Антонівка І і ІІ відкрив поблизу них верхньопалеолітичне місцезнаходження 

Антонівка III. Пам’ятку досліджував В.М. Гладилін (1963 р.) разом із 

М.І. Гладких (1964 р.), який продовжив їх самостійно у 1965 р. 



 57

Перевідкладені знахідки (крем’яні вироби) мають характерне поєднання 

розвинених форм (бокові різці на пластинах та мікроплатівки з притупленим 

краєм і граветоїдні вістря) із архаїчними (скребла, скреблоподібні та 

виїмчасті знаряддя) [Гладилин, 1969; Гладких, 1969]. 

На Нижньому Дону у 1969 році В.Я. Кияшко (РДУ) та О.Т. Матюхін 

(ІІМК АН СРСР) відкрили у Костянтинівському районі Ростовської області 

(РФ) і частково дослідили (24 кв. м) стоянку Золотівка I та зафіксували 2 

місцезнаходження (Золотівка II, III) неподалік від неї [Праслов и др., 1980]. 

1.2.2. Нові підходи — концепція нерівномірності історичного розвитку, 

локальність. 

Перші повоєнні десятиліття були періодом подальшого узагальнення 

досягнень розвитку палеолітичної науки і появи нових підходів до 

інтерпретації матеріалів. Провадилися наукові конференції [Рудинська, 

1948], публікувалися роботи узагальнюючого характеру. М.Я. Рудинський 

сформулював проблему специфіки культури верхнього палеоліту окремих 

географічних регіонів. Виділивши північну середньоєвропейську та 

євафриканську зони пізньопалеолітичної культури він підкреслив своєрідний 

шлях розвитку Криму та півдня України — шлях «від пізнього оріньяку до 

епіпалеоліту з рисами капсійського характеру» [Рудинський, 1947. с. 18]. 

С.М. Замятнін, поставивши питання про територіальну відособленість 

окремих великих географічних регіонів за доби верхнього палеоліту, виділив 

три великі області розвитку верхньопалеолітичної культури: європейську 

прильодовикову, сибірську та середземноморсько—африканську. Пам’ятки 

півдня Східної Європи дослідник відніс до середземноморсько—

африканської області [Замятнин, 1951]. 

У 1953 р. П.П. Єфименко виклав остаточно сформульовані на той час 

ідеологічні й методологічні підходи радянської палеолітичної науки та 

опублікував дещо видозмінену схему стадій розвитку палеоліту, із 

урахуванням результатів нових досліджень, головним чином, в Костьонках, 

які не вкладалися в попередню схему. Так з’явилися нові назви стадій (або 
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типів пам’яток), характерних для Східної Європи: ранньотельманська та 

пізньотельманська — в рамках оріньяко-солютрейської, кирилівська, 

гінцівська та боршевська — в рамках мадленської епох. В роботі більш 

ґрунтовно було викладено вчення про первісну родову общину із ознаками 

матріархату, про здебільшого спеціалізований промисловий характер 

полювання, про поселення з довготривалими зимовими житлами, що 

трактувалися як ознака осілості [Ефименко, 1953, с. 303—319; 346—404]. 

Результати досліджень в області палеоліту на території України було 

опубліковано і систематизовано в монографічному дослідженні 

П.Й. Борисковського. Запропонована дослідником «Схема відносної 

хронології пізньопалеолітичних поселень України і суміжних територій» 

базувалася, подібно схемі П.П. Єфименка, на еволюційних засадах 

періодизації Г. де Мортільє, а розподіл пам’яток відбувався згідно 

типологічного підходу. Було виділено кілька хронологічних груп (оріньяко-

солютрейська, архаїчний мадлен та типовий мадлен), які, в свою чергу, 

розподілялися на ступені згідно прийомів техніки обробки кременю із 

врахуванням стратиграфічних та палеонтологічних даних [Борисковский, 

1953а, с. 400]. 

У той же час в результаті інтенсивних польових досліджень впродовж 

1950—1960-х років значно зросла джерельна база доби верхнього палеоліту 

Східноєвропейської рівнини, було накопичено факти, які не вкладалися у 

стадіальну схему розвитку, яка базувалася на еволюційних засадах, що 

спричинило необхідність відмови від неї. На зміну стадіальному підходу 

приходить концепція нерівномірності історичного розвитку, основою якої 

став локальний підхід до оцінки матеріалів та виділення археологічних 

культур (АК) у палеоліті. 

Важливе значення мали відкриття нових стоянок та культурних шарів, 

зроблені у Костьонках (Воронізька обл., РФ). Зокрема, відкриття нижнього 

(другого) культурного шару із розвиненим мікролітичним інвентарем під 

верхнім (солютрейським) шаром на Тельманській (Костьонки 8) стоянці не 
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знаходило пояснення з точки зору стадіального підходу до оцінки 

закономірностей розвитку доби верхнього палеоліту. У зв’язку із цим 

О.М. Рогачов зробив наголос на керівній ролі геолого-стратиграфічних 

визначень для хронології й періодизації верхньопалеолітичних пам’яток, 

поставив питання про можливість виділення на Східноєвропейській рівнині 

АК як свідчень існування окремих первісних общин [Рогачев, 1950, 1951, 

1953a,б, 1955, 1957, 1962; див. також: Кротова, 2004]. 

У кінці 1960-х — на початку 1970-х років локальний підхід до оцінки 

специфіки проявів матеріальної культури було прийнято більшою частиною 

радянських дослідників доби палеоліту, що знайшло відображення в 

узагальнюючих роботах із палеоліту СРСР [Любин, 1970; Григорьев, 1970] та 

України [Гладилін, 1971; Шовкопляс, 1965, 1971]. 

Як зміна концепцій так і початок активної діяльності дослідників у 

справі виділення локальних АК в радянській палеолітичній науці значною 

мірою перегукувалися з процесами, що відбувалися у той час на заході. Це 

дискусія між представниками однолінійного та багатолінійного 

еволюційного розвитку в антропології США [Soffer, 1985, p.12] та 

дослідження локальної специфіки в розвитку культури доби палеоліту 

Франції, розпочаті на рубежі 1950—1960-х років Ф. Бордом та Д. Сонвій-

Борд [Bordes 1961; Sonnevile-Bordes, 1960]. 

Перехід до концепції локального підходу спричинив появу в радянській 

палеолітичній науці низки проблем, які в археології більш пізніх епох 

піднімалися значно раніше. Перш за все, вони стосувалися необхідності 

визначення поняття археологічної культури, критеріїв її виділення та 

інтерпретації [Захарук, 1964; Григорьев, 1970; Каменецкий, 1970; Клейн, 

1970; Формозов, 1977]. 

Гостра дискусія, що розгорнулася з цього приводу у зв’язку з 

інтерпретацією матеріалів зони степів Північного Надчорномор’я тільки 

підкреслила нагальну потребу вирішення даних проблем. Саме в цей час 

було опубліковано концепцію господарської специфіки степової зони та 
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виділено перші АК за матеріалами пам’яток регіону, що поклало початок 

багаторічним дебатам в літературі [Ефименко, 1960; Борисковский, 1964; 

Гвоздовер, 1964, 1967; Григорьева, 1968]. 

Починаючи із 1960-х років на матеріалах пам’яток доби верхнього 

палеоліту регіону дослідники виділили перші АК та почали створювати 

локальні культурно-хронологічні періодизації. М.Д. Гвоздовер відмітила 

велику схожість матеріалів, досліджених нею пам’яток у Кам’яній балці, що 

вона вважала доказом належності їх до однієї АК [Гвоздовер, 1964, с. 38—

41]. Згодом, детально порівнявши матеріали Кам’яної балки ІІ (як найбільш 

виразної та повніше дослідженої) і кількох стоянок Імеретії (Таро-Клде, 

Девіс-Хврелі, Сакажия, Мгвімеві та Гварджилас-Клде) дослідниця виділила 

кам’янобалківську культуру, генетично пов’язану, на її думку, із західним 

Закавказзям [Гвоздовер, 1967, с. 90—95]. 

Г.В. Григорьева, підтримавши виділення М.Д. Гвоздовер 

кам’янобалківської культури, припускала існування у Північному 

Надчорномор’ї ще й таких специфічних типів пам’яток як Велика Акаржа та 

Амвросіївка [Григорьева, 1967, 1968]. 

Дослідники стоянки Муралівка відмічали оріньякські риси комплексу її 

крем’яного інвентарю, аналогії якому знаходили у матеріалах польської 

стоянки Гури Пулавської [Праслов, Филиппов, 1967; Праслов, 1972]. 

Польські дослідники віднесли комплекс Муралівки до кремс-дюфурського 

варіанту оріньяку [J. Kozlowski, S. Kozlowski, 1975]. Комплекс стоянки 

Сагайдак І дослідники вважали близьким пізньооріньякській культурно-

технічній традиції та вказували на його подібність комплексу Муралівки 

[Григорьева, 1968; Станко, Григорьева, 1977]. 

М.І. Гладких у статті, присвяченій публікації матеріалів пам’ятки 

Антонівка ІІІ запропонував один із перших варіантів схеми періодизації 

степових пам’яток доби верхнього палеоліту регіону, яка базувалася на 

техніко-типологічних ознаках [Гладких, 1969, с. 265—266]. 
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Отже, впродовж 1950—1960-х років у степовому Надчорномор’ї було 

відкрито та розпочато дослідження низки нових верхньопалеолітичних 

пам’яток (Велика Акаржа, Сагайдак І, Кам’яні балки, Муралівка, Золотівка І 

), які відіграли важливу роль у розробці питань культурно-хронологічної 

періодизації та господарської специфіки регіону. 

У результаті інтенсивних польових досліджень значно зросла 

джерелознавча база доби верхнього палеоліту Східноєвропейської рівнини, 

накопичилися факти, які не вкладалися у стадіальну схему розвитку, яка 

базувалася на еволюційних засадах, що спричинило необхідність відмови від 

неї. На зміну стадіальному підходу приходить концепція нерівномірності 

історичного розвитку, основою якої став локальний підхід до оцінки 

матеріалів та виділення археологічних культур у палеоліті. 

1.3. Дослідження початку 1970-х — кінця 1990-х років 

Впродовж наступних трьох десятиліть провадилися інтенсивні польові 

роботи в різних регіонах зони степів Північного Надчорномор’я. 

1.3.1. Польові дослідження у Північно-Східному Надазов’ї та в басейні 

р. Сіверський Донець. 

У 1972 році коштами Донецької обласної організації Украінського 

Товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) автор провела 

розвідки на території Володарського району Донецької області, у результаті 

яких було відкрито декілька верхньопалеолітичних пам’яток: поблизу с. 

Куйбишеве на р. Калка—стоянку Янісоль (Куйбишеве IV) та 3 

місцезнаходження (Куйбишеве I-ІІІ), а поблизу с. Федорівка на р. Каратиш 

(притоці р. Берди) — двошарову стоянку Федорівка [Кротова, 1972, 1997]. 

Співробітники розвідувального загону Сіверсько-Донецької експедиції 

(СДЕ) ІА НАН УССР провели під керівництвом М.І. Гладких (за участі 

автора) у 1974 році розвідки в басейні р. Сіверський Донець у межах 

Луганської області, в результаті яких у Ново-Троїцькому районі було 

відкрито декілька палеолітичних місцезнаходжень і майстерень із обробки 

кременю на р. Уразовій, притоці р. Оскол, поблизу сс. Герасимівка (2 
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пункта), Сиротине (4 пункти), Дьоміно-Олександрівка (12 пунктів). Згодом 

на одній із них (Дьоміно-Олександрівка XII) О.Ф. Горелік та Т.М. Клочко на 

чолі експедиції ЛОКМ провели невеликі розкопки [Гладких и др., 1975; 

Горелик, Клочко, 1978; Кротова, 1984б, 1997]. 

У 1975 році співробітники загону СДЕ ІА АН УССР, очолюваного 

автором під час розкопок курганної групи на р. Лугань поблизу с. Говоруха 

Слов’яносербського району Луганської області відкрили під одним із 

курганів доби бронзи верхньопалеолітичну стоянку, досліджену під 

керівництвом автора у 1975—1976-му рр. на площі 52 кв. м. Стратиграфію її 

дослідив геолог П.І. Луцький (доцент ЛДПІ). Було отримано виразну 

колекцію виробів із кременю та виконано трасологічне визначення для 

частини знарядь (Д.Ю. Нужний). Фауністичні рештки (кінь) визначила 

В.І. Бібікова (ПМ ІЗ АН УРСР), а малакофауну—Ю.М. Веклич (ІГ АН 

УРСР). Г.О. Пашкевич (ІА НАНУ) вивчила палінологію пам’ятки [Кротова, 

1980б, 1986а, с. 58—60, 2002а, 2003б; Кротова, Пашкевич, 2004]. 

У 1976 році на стоянці Минівський яр коштами Донецької обласної 

організації УТОПІК О.Ф. Горелік разом із автором провели невеликі за 

обсягом дослідження [Горелик, Кротова, 1977]. 

Із 1977-го по 1985 рр. було досліджено експедицією ІА АН УРСР (із 

додатковим фінансуванням від УТОПІК) під керівництвом автора стоянки 

Янісоль та Федорівку. Стратиграфію Федорівки описав геолог А.А. Антюхов, 

згідно якого обидва культурні шари знаходяться у лесоподібному жовтувато-

палевому суглинку на глибині 1,9—2,0 м (І шар ) та 2,3—2,4 м (ІІ шар). На 

стоянці Янісоль горизонт культурних решток знаходився під шаром 

сучасного грунту у делювіальному лесоподібному бурувато-палевому 

суглинку на глибині від 0,25 до 0,75 м. Обидві пам’ятки у 1982 році 

Г.Ф. Загній (експедиція ІГ АН УРСР) продатував геофізичним методом, 

згідно якого їх культурні шари могли сформуватися у межах від 15000 до 

13000 р. т. [Кротова, 1984а, 1986а]. 
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На частково дослідженій у 1978—1985-му роках двошаровій стоянці 

Федорівка з культурними шарами in situ було виявлено цікаві структурні 

елементи поселень, які разом із даними ремонтажу крем’яних виробів, 

виконаному Д.В. Ступаком дають уяву про планіграфію дослідженої частини 

стоянки та особливості процесу кременеобробки на її території [Кротова, 

Ступак, 1996]. 

На початку 1980-х років автор дослідила стоянку Ями, відкриту у 

1977 р. місцевими жителями в с. Ями Новотроїцького району Луганської 

області, а перше обстеження провели М.І. Тарасенко та К.І. Красильников 

[1978]. Загальна відкрита площа стоянки склала 63 кв. м. Культурний шар, 

який знаходився у відкладах лесоподібного жовтувато-сизого суглинку вище 

бурувато-коричневого щільного суглинку (брянського похованого грунту – 

визначення Н.О. Сіренко) мав чітку структуру, крем’яні вироби, кісткове 

вугілля, сліди попелу, червону та жовту вохру і кістки тварин (кінь, бізон, 

благородний олень), згідно визначення В.І. Бібікової та Н.Г. Білан (ПМІЗ АН 

УРСР) [Кротова, 1986а, 1992; 2013; Кротова та ін., 1989]. 

У 1978—1980-му рр. автор провела невеликі за обсягом дослідження 

розвідувального характеру на Амвросіївському комплексі. Роботи включали 

закладку по одному шурфу на стоянці і кістковищі та дослідження їх 

стратиграфії палеогеографами М.Ф. Векличем і Ж.М. Матвіїшиною. У 1978 

році було також відкрито та обстежено декілька кременеобробних 

майстерень та місцезнаходжень доби каменю в Амвросіївському районі 

поблизу сс. Широке (два пункти) та Лисиче [Кротова, 1979, 1986а, 1997]. 

У 1986 році було розпочато стаціонарні дослідження Амвросіївського 

комплексу Палеолітичним загоном Первісної експедиції ІА АН УРСР під 

керівництвом автора, які, з певними перервами, тривали впродовж тридцяти 

років та носили комплексний характер. Було продовжено розкопки південно-

східної частини кістковища (Центральний розкоп) та розпочато — нової, 

північно-західної його ділянки, на лівому борті сучасного рову (Західний 

розкоп), у результаті чого було уточнено розміри рівчака, заповненого 
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кістками. Згідно геолого-стратиграфічних досліджень та отриманої серії 

радіовуглецевих дат встановлено датування пам’ятки близько 18000—

19000 н/кал. р. т. У процесі досліджень визначали сезони використання 

пам’ятки, вивчали особливості утилізації мисливської здобичі, дійшли 

висновку про  неодноразове проведення мисливських операцій [Кротова, 

1988а, 1996; Кротова, Белан, 1986; Кротова, Сніжко, 1990, 1992, 1993, 1994]. 

Із 1998-го року було продовжено розкопки стоянки [Кротова, 1998, 2001]. 

Стоянку Золотівка І, відкриту та частково досліджену (24 кв. м ) у 1969 

р. В.Я. Кияшко (РДУ) та О.Т. Матюхіним (ІІМК АН СРСР) неподалік від х. 

Старозолотівський Костянтинівського району Ростовської області (Росія) 

продовжили досліджувати у 1976, 1978 та 1996 рр. М.Д. Праслов і В.Є 

Щелінський (експедиція ІІМК АН СРСР). Культурні залишки стоянки 

складаються із обробленого каменю (кремінь, кварцит), фрагментів кісток 

бізонів (Bison priscus), у тому числі перепалених, слідів вогнищ, червоної 

вохри та попелу, які концентувалися у трьох скупченнях. Палінологію 

стоянки дослідила Є.С. Малясова [Праслов и др., 1980; Праслов, Щелинский, 

1996]. 

Починаючи із 1978 року дослідження групи пам’яток, розпочаті у 

1950—1960-і рр. М.Д. Гвоздовер у Кам’яній балці на Нижньому Дону 

продовжила експедиція Московського держуніверситету (МДУ), очолювана 

Н.Б. Леоновою. Було забезпечено комплексний характер досліджень завдяки 

участі спеціалістів природничих дисциплін [Леонова, Несмеянов, 1991; 

Миньков, 1991; Леонова, 1999; Леонова и др., 2001-2002]. 

Стоянку Кам’яна балка І до кінця 1990-х років було повністю 

досліджено, загальна відкрита площа склала більше 500 кв. м, а колекція 

крем’яних виробів нараховує більше 100 000 екз. Структура стоянки включає 

два скупчення знахідок овальної форми площею близько 20 кв. м кожне зі 

слідами вогнищ, які дослідники інтерпретують як залишки двох наземних 

житлових об’єктів. Припускається їх різночасове (різносезонне) 

використання [Леонова, 1999, 2003; Леонова и др., 2006]. 
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У процесі досліджень стоянки Кам’яна балка ІІ було встановлено, що 

вона має три культурні шари, найбільш виражений із яких — середній 

(другий, основний) шар, відкритий на площі понад 1500 кв. м. Він являє 

собою потужну брекчію культурних залишків, які включають численні вироби 

із кременю та відходи їх виробництва, фрагменти кісток тварин, морські 

раковини (деякі з просвердленими отворами), шматочки вохри, сліди вогнищ. 

Місцями він розподіляється на 2—3 мікрогоризонти з тонкими (1—3 см) 

прошарками стерильного суглинку, які, на думку дослідників, доводять 

неодноразові заселення певних ділянок. Стоянка має складну структуру з 

житловою та виробничою зонами. Для неї отримано серію абсолютних дат у 

часових межах 10000—15500 н/кал. р. т. [Леонова, 1999; Леонова и др., 2006]. 

У 1990-і роки дослідження стоянки Кам’яна балка ІІІ стала проводити 

експедиція Московського історичного музею (МІМ) під керівництвом 

Н.О. Хайкунової, у процесі яких було встановлено існування на ній трьох 

культурних горизонтів [Хайкунова, 1996]. 

У 1980-і роки О.Є. Матюхін відкрив у нижній течії р. Сіверський 

Донець поблизу х. Кремінський Костянтинівського р-ну Ростовської області 

(РФ) у балках Бирюча, Кремінська та Михайлівська пам’ятки доби палеоліту 

(експедиція ІІМК АН СРСР). Із 8-ми відкритих у Бирючій балці 

багатошарових палеолітичних пам’яток три (Бирюча балка 2, 1а і 1в) мають 

виразні культурні шари доби верхнього палеоліту. Деяких із них мають 

фауністичні рештки та абсолютні дати [Матюхин, 1994, 1996, 1999б, 2002a, 

2006; Otte et al., 2006; Додонов и др., 2007]. 

На лівому березі р. Сіверський Донець за 2 км на південь від х. 

Михайлівського Костянтинівського р-ну Ростовської області (Росія) була 

виявлена і частково досліджена О.Є. Матюхіним верхньопалеолітична 

стоянка Михайлівська балка, культурний шар якої включає крем’яні та 

кварцитові вироби, кістки тварин (бізон), кісткове вугілля. Дослідник вважає, 

що згідно стратиграфії та типології кам’яного інвентарю пам’ятка близька до 

стоянки Золотівка І [Матюхин, 2002в, 2007а]. 
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У 1970—1980-і роки було відновлено дослідження пам’яток поблизу х. 

Рогалик Станично-Луганського району Луганської області на р. Євсуг. 

Невеликі за обсягом дослідження у 1970-і роки провели співробітники 

експедиції ЛДПІ (К.І. Красильников, М.І. Тарасенко). У 1975 р. Д.Я. Телегін 

(експедиція ІА АН УРСР) разом із М.І. Тарасенко продовжили дослідження 

пам’ятки Рогалик ІІ [Телегин, Тарасенко, 1983]. У 1978 р. М.І. Тарасенко 

знайшов у районі проведених досліджень на поверхні одного із 

місцезнаходжень, пізніше названого Рогалик ІХ, сланцевий ретушер із 

гравійованим жіночим зображенням [Горелик, Тарасенко, 1993]. 

О.Ф. Горелік, починаючи із 1980 р. і по 1995 р., включно, продовжував 

регулярні дослідження групи пам’яток фінального палеоліту поблизу cмт. 

Петрівка (х. Рогалик) та с. Передільське, в результаті яких було відкрито 

понад 20, а досліджено 22 стоянки та місцезнаходження, у тому числі, вже 

відому Рогалик-Якимівську стоянку та пункти, зафіксовані у 1970-і роки. 

Частина пам’яток мала виразний культурний шар, у якому простежено 

скупчення крем’яних виробів та фауністичних рештків (Рогалик І, ІІ, ІІІ, VІІ, 

ХІІ, Передільське І), представлених конем та/або північнимм оленем і 

бізоном (визначення В.І. Бібікової, Н.Г. Білан та І.Є. Кузьміної). Дослідження 

носили комплексний характер — вивчалися геоморфологія, геологія, 

стратиграфія і палінологія стоянок (Н.П. Герасименко — ІГ АН УРСР), 

петрографія та мінералогія (П.І. Луцький, М.Я. Бланк — ЛДПІ) [Горелик, 

1993, 1996, 1997, 2001, 2002; Горелік, Виборний, 1999, 2000]. 

У басейні р. Сіверський Донець у межах Донецької області, починаючи 

із 1980-х років О.В. Колесник і Ю.Г. Коваль (ДКМ) за участі інших 

дослідників (Н.П. Герасименко, А.П. Весельського, І.А. Сніжко, 

В.В. Давиденко) відкрили і розкопали декілька кременеобробних майстерень 

доби верхнього палеоліту — Білу гору (поблизу с. Наумиха Костянтинівського 

району), Тетянівку, Видилиху та Вислу балку [Коваль, 1995; Колесник, 

Коваль, 1998; Коваль, Колесник, 1999; Колесник (ред.), 2002]. 
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У 1990-і роки Ю.Г. Коваль продовжив дослідження майстерні 

Новоклинівка ІІ на р. Кринка в Амвросіївському районі Донецької області 

відкриту і досліджену в 1950 р. [Борисковский, 1953а; Павлова, 1952]. 

Дослідник визначив пам’ятку як типову майстерню для виготовлення 

нуклеусів та, частково, пластин [Коваль, 2008б]. 

Стосовно її культурно-хронологіного статусу він дійшов висновку, що 

наявність у комплексі типового свідерського верболистного наконечника і 

нуклеусів двоплощинних із тильним ребром та олівцеподібних дозволяє 

шукати аналогії у матеріалах пізньосвідерських пам’яток українського 

Полісся та Криму. Він припускає, що місцезнаходження Новоклинівка ІІ 

могло бути транзитним пунктом поповнення запасів кременю, полишеним 

мобільною групою пізньосвідерського населення на шляху між вказаними 

регіонами [Коваль 2008б, с. 151— 153]. 

І.А. Сніжко у 1988 р. відкрила та дослідила (експедиція Харківського 

історичного музею —ХІМ) кременеобробну майстерню-стоянку на 

р. Сіверський Донець поблизу с. Синичено Ізюмського району Харківської 

області. Стратиграфію пам’ятки дослідила палеогеограф Н.П. Герасименко. 

На відкритій розкопками площі (57 кв. м.) було виявлено кілька скупчень 

(робочих місць) крем’яних виробів [Сніжко, 2006]. 

1.3.2. Польові дослідження у Надпоріжжі, Нижньому Подніпров’ї та 

Присивашші. 

У 1978 році Д.Ю. Нужний та О.В. Бодянський, які працювали у складі 

Експедиції «Славутич» ІА АН УРСР, очолюваної Д.Я. Телегіним, відкрили 

багатошарову верхньопалеолітичну стоянку Ворона 3, розташовану на 

північній околиці с. Грушовате-Криничне Синельниківського району 

Дніпропетровської області на лівому березі р. Ворона. У результаті 

невеликих за обсягом розкопок, проведених у 1979-му та 1992-му рр. під 

керівництвом Д.Ю. Нужного було встановлено наявність двох культурних 

шарів, представлених крем’яними виробами. Знахідки нижнього шару 

концентрувалися у верхній частині «одного із викопних похованих грунтів 
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дофінівської верстви <…> і був, напевно (згідно визначення М.Ф. Веклича та 

Н.П. Герасименко), пов’язаний із періодом верхньодофінівського 

кліматичного оптимуму, що мав місце приблизно 26 —32 тис. р. т. Перший 

(верхній) шар залягав у лесоподібному суглинку, формування якого 

відбувалося «після 18 тис. років» [Нужний, 1994, с. 208]. 

 Згідно типології крем’яного комплексу було визначено належність 

нижнього культурного шару до оріньякської культурної традиції, 

співставимої «з класичними оріньякськими комплексами Західної та 

Центральної Європи» [Нужний, 1994, с 209]. Верхньому шару, на думку 

дослідника, «притаманні певні граветські елементи, перш за все, у 

мікролітичному комплексі» [Нужний, 1994, с 208]. 

Починаючи із середини 1970-х і до кінця 1990-х років експедицією 

Херсонського обласного краєзнавчого музею (ХОКМ) на чолі із 

М.П. Оленковським проводилися інтенсивні пошуки, обстеження і розкопки 

пам’яток кам’яної доби в басейні нижньої течії Дніпра та у Північному 

Надазов’ї (узбережжя Сиваша). Накопичена джерельна база доби каменю 

нараховує більше 100 місцезнаходжень, до числа яких входить низка 

верхньопалеолітични пам’яток [Оленковский, 1989, 1991, 1992; 2000а]. 

Одну із перших стоянок, Леонтіївку, М.П. Оленковський відкрив у 

1974 році та дослідив у 1979—1980-му рр. поблизу с. Михайлівка 

Нововоронцівського району Херсонської області на площі 36 кв. м 

[Оленковский, 1983, 1991]. 

Багатошарову стоянку Нововолодимирівка ІІ, розташовану на березі 

Сиваша в Чаплинському районі Херсонської області М.П. Оленковський 

відкрив 1983 року та досліджував протягом 1980-х років. На стоянці 

виявлено два верхніх шари доби бронзи та один нижній — доби верхнього 

палеоліту, який знаходився у темно-бурому суглинку на глибині 0,48—0,84 м 

і був досліджений на площі 100 кв. м. Було відкрито скупчення знахідок 

(крем’яні вироби, кістки бізона і коня, у тому числі, перепалені) у вигляді 



 69

овалу площею близько 60 кв. м., у межах якого дослідник виділив дві 

різнофункціональні виробничі ділянки [Оленковский,1989, 2000а, с. 33—48]. 

Одна із основних пам’яток, досліджених у 1980—1990-і рр. 

М.П. Оленковським у Нижньому Подніпров’ї — двошарова стоянка 

Дмитрівка, розташована на березі балки Каштанак у Каховському районі 

Херсонської області. Вона була відкрита 1982 року місцевими краєзнавцями і 

тоді ж обстежена А.І. Кубишевим. Нижній палеолітичний шар виявлено 

лише в шурфі (2 кв. м), верхній — досліджено на площі 160 кв. м. Для 

крем’яного інвентарю характерні кінцеві скребки, бокові, серединні та кутові 

різці, вістря та мікровістря з притупленим краєм, платівки з виїмками та 

долотоподібні знаряддя. Фауна представлена бізоном і конем [Оленковский, 

1989, 1991, 2001]. 

До числа пам’яток із культурним шаром і фауною, досліджених 

М.П. Оленковським на Херсонщині відносяться також декілька стоянок у 

Присивашші в Новотороїцькому районі. Це двошарова стоянка Вознесенка 

IV і стоянки Солоне озеро VI, IX, Ia, IXa [Оленковский, 1989, 1991, 2000а]. 

Серед виразних місцезнаходжень доби верхнього палеоліту, відкритих та 

досліджених М.П. Оленковським: Перемога (1980 р), Любимівка І, ІІІ, IV 

(1976, 1978 рр.) [Оленковский, 1986, 1991, 1992, 2000а]. 

Важливе відкриття на рубежі 1990—2000-х років було зроблене у 

Нижньому Подніпровї, в результаті якого було отримано нові матеріали для 

вивчення шляхів становлення верхнього палеоліту на півдні Східної Європи. 

На околиці с. Канівське поблизу м. Запоріжжя на правому березі Дніпра 

І.Б. Писарєв відкрив 1995 року багатошарову верхньопалеолітичну стоянку 

Міра. В.М. Степанчук разом із В.Ю. Коеном розпочали у 1997—2000-му 

роках дослідження пам’ятки [Stepanchuk et al., 1998; Stepanchuk, 2005]. 

1.3.3. Польові дослідження у Північно-Західному Надчорномор’ї. 

У кінці 1960-х — на початку 1970-х років І.В. Сапожников розпочав 

дослідження пам’яток доби верхнього палеоліту на території Північно-

Західного Надчорномор’я, здебільшого, у Нижньому Подністер’ї, де він 
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виявив, обстежив та дослідив низку місцезнаходжень і стоянок. Перші 

пункти було ним відкрито поблизу стоянки Велика Акаржа. Протягом 1970-х 

та на початку 1980-х років він сам або разом із С.А. Дворяниновим, 

Г.В. Сапожниковою та А.Н. Частниковим відкрив стоянки та 

місцезнаходження: Роксолани, Чобручі, Чобручі ІІ (1971 р.), Отарик, Могила 

Вознесенська (1973 р.), Тудорово, Тудорово ІІ, Паланка (1975 р.), Попова 

дача, Первомайськ, Ясски, Високий Курган (1976 р.), Красне, Григоріополь, 

Оланешти (1979 р.), Красна коса, Козацьке І, Грибовка (1982 р.), Раскаївці, 

Пуркари та ін. (1983). Деякі з місцезнаходжень мають виразні комплекси 

крем’яних виробів [Сапожников, 1976, 1978, 1984, 1986а]. 

Місцезнаходження Чобручі дослідник відносить до пізнього епігравету 

і знаходить йому аналогії у деяких комплексах Надпоріжжя (Підпоріжний ІІ) 

та Румунії (Бофу-Мік, Подіш, 5-й шар) [Сапожников, 1987а,б, 2005а]. 

У 1984—1985 рр., І.В. Сапожников разом із Г.В. Сапожниковою, 

(Дністровська експедиція ОАТ) відкрили нові місцезнаходження: Сеймени, 

Молога, Турлаки, Кулудорова балка, Кулударь ІІ та ін., а також обстежили 

відомі: Зелений Хутір, Барабой ІІІ, Грибовка, Високий Курган [Сапожников, 

1984; 1986а,б; 1987а,б,в,г; 1989б,в; 1990; 1994а,б; 1995; Сапожников, 

Сапожникова, 1992; Сапожникова и др., 1995]. 

З 1986 по 1993 роки І.В. Сапожников у складі Буго-Дністровської 

експедиції ІА АН УРСР продовжив дослідження верхньопалеолітичної 

стоянки Велика Акаржа. У 1986 році у стратиграфічному шурфі було 

відібрано зразки для палінологічного аналізу, а у 1988 р. розпочалися 

охоронні розкопки, які тривали п’ять польових сезонів, по 1993 р., включно. 

Стоянку було досліджено на всій площі, яка залишалася недослідженою 

після розкопок П.І. Борисковського [Сапожников, 1994б; 2002 а,б; 2003а, 

с. 14]. Загальна, разом із дослідженнями 1960-х років, відкрита площа склала 

близько 446 кв. м.  

Стратиграфію, геоморфологію та палінологію стоянки досліджували 

спеціалісти з природничих дисциплін В.Ф. Петрунь і С.І. Медяник, а 
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фауністичні рештки—палеонтологи А.В. Старкін і О.П. Секерська [Медяник, 

Сапожников, 1992; Сапожников, Секерская, 2000; Медяник, 2003; Секерская, 

2003; Петрунь, 2003; Сапожников, 2003а]. Дослідники дійшли висновку про 

зв'язок культурного шару стоянки з відкладами часу валдайського зледеніння 

[Сапожников, 2003а, с. 30; Петрунь, 2003, с. 279; Медяник, 2003, с. 282]. 

У культурному шарі стоянки було зафіксовано сліди інтенсивної 

обробки кременю та кількох вогнищ, знайдено залишки морських раковин і 

наземних молюсків Helix, шматочки червоної вохри, фрагменти кісток 

бізонів, у тому числі, перепалені. Центральна частина поселення була більш 

насичена знахідками, ніж периферійна, де простежено чотири плями 

концентрації знахідок площею від 16 до 23 кв. м. кожна [Сапожников, 1994б, 

2002б]. Колекція крем’яних виробів із різних років досліджень, яка налічує 

більш ніж 57000 виробів досить повно опублікована [Борисковский, Праслов, 

1964, с. 28; Сапожников, 2003а]. 

Колекція фауністичних рештків із розкопок 1988—1993-х років, яку 

вивчала Е.П. Секерська, включала більш ніж 2100 фрагментів кісток, із них 

156 діагностичних належали бізонам (Bison priscus). Згідно даних по 

чотирьох ГПК загальна кількість особин нараховує близько 15 здебільшого 

дорослих бізонів [Секерская, 2003; Сапожников, Секерская, 2000]. Пам’ятку 

інтерпретують як базове весінньо-літнє сезонне поселення мисливців на 

бізонів [Сапожников, Секерская, 2000, C. 43—46; Секерская, 2003, с. 288]. 

Пізніше для стоянки було отримано по кістці три абсолютні дати — 

19200±200 р.т. (Кі-11307), 19055±200 р. т. (Кі-11340) і 18760±210 р. т. (Кі-

11306) [Сапожников, 2005а,б]. Після завершення розкопок матеріали стоянки 

були монографічно видані [Сапожников, 2003а]. 

Низку спеціальних робіт І.В. Сапожников і Г.В. Сапожникова 

присвятили дослідженню (обстеженню, публікації та інтерпретації) 

карстових печер в околицях м. Одеса як зі слідами палеоліту так і без них. 

Вивчивши трасологію та типологію колекції крем’яних та кістяних виробів, 

які збереглися із розкопок печери Іллінка 1930—1950-х років, вони 
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погодилися із інтерпретацією її дослідниками як неодноразового 

тимчасового сховища мисливців доби палеоліту. Погодившись, в цілому, із 

використанням її в мустьєрський час, вони припускають можливість 

функціонування печери протягом ранньої пори верхнього палеоліту 

[Сапожников, Сапожникова, 1989; Сапожников, 2002в; 2003а], що, на думку 

І.В. Сапожникова, пізніше було підтверджено отриманою за фрагментом 

кістяного знаряддя датою —27500 р. т. [Сапожников, 2005а,б, с. 12]. 

У 1970-і роки експедиція Одеського держуніверситету (ОДУ), 

очолювана В.Н. Станко провадила регулярні розвідки у Південному 

Побужжі, як у степовій його частині (р. Бакшала) так і на території, 

прилягаючій до неї з півночі (басейн р. Савранки), в результаті яких було 

відкрито та розпочато дослідження низки нових верхньопалеолітичних 

пам’яток. У роботі експедиції приймала активну участь С.П. Смольянінова. 

На р. Бакшала, правій притоці р. Південний Буг поблизу сс. Анетівка і 

Щуцьке Доманьовського району Миколаївської області було відкрито 

декілька стоянок (Анетівка І, ІІ, XIII) і місцезнаходжень (Анетівка ІІІ, IV, XI, 

XV та ін.) доби верхнього палеоліту. Всього у 1970—1980-і роки тут на 

ділянці довжиною понад 6 км поміж західною околицею с. Анетівка та устям 

р. Бакшала, на обох її берегах та, частково, на правому березі р. Південний 

Буг поблизу устя Бакшали було виявлено 25 стоянок і місцезнаходжень 

кам’яної доби, у тому числі, 19 верхньопалеолітичних [Смольянинова, 

Станко, 1976, 1980; Станко, Смольянинова, 1985; Станко и др., 1989; 

Смольянинова, 1985, 1990]. 

У 1978 році було відкрито стоянки Анетівка І і ІІ, розташовані на 

південно-західній околиці с. Анетівка на правому березі річки в 300 м одна 

від одної. Нині вони відносяться до числа опорних пам’яток у розумінні 

культурно-історичних та соціально-економічних процесів доби верхнього 

палеоліту Східної Європи. У їх відкритті та визначенні геоморфології 

приймав участь геолог Г.І. Іванов [Смольянинова, Станко, 1976, 1980; 
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Станко, Смольянинова, Иванов, 1981; Станко и др., 1989, с. 4, 8; 

Смольянинова, 1985, 1990]. 

Стоянку Анетівка I досліджувала Причорноморська експедицієя у 1978 

та 1981 роках. Стратиграфію стоянки вивчав Г.І. Іванов, палеонтологію — 

В.І. Бібікова. У розкопі площею 35 кв. м культурні залишки (вироби з 

кременю та фрагменти кісток тварин) зустрічалися від поверхні (у сучасному 

грунті) до глибини 1,1 м (у делювіальному суглинку та похованому грунті). 

Виділено два умовних горизонти концентрації знахідок, у яких склад 

крем’яних виробів мало відрізнявся, у той час як три чверті усіх 

фауністичних останків (зубр, кінь та північний олень) було знайдено в 

нижньому умовному горизонті [Станко, Смольянинова, Иванов, 1981; 

Смольянинова, 1990, с. 27]. Комплексу крем’яних виробів стоянки 

дослідники знаходять аналогію у матеріалах Муралівки та, в певній мірі, 

Сагайдаку І і рашківської групи пам’яток Молдови [Смольянинова, 1990, 

с. 27—34]. 

Дослідження стоянки Анетівка IІ провадила, починаючи із 1978 року і 

по 2007 рік, включно, експедиція ІА АН УРСР, а потім — ОДУ, очолювана 

В.Н. Станко. Стоянка розташована на правому березі р. Бакшала, на мисі, 

утвореному двома глибокими балками на висоті 35—40 м над рівнем ріки 

[Смольянинова, Станко, 1976, 1980; Станко, Смольянинова, 1985, 1990; 

Станко и др., 1989, с. 11]. На кінець 1990-х років загальна відкрита площа 

склала понад 2000 кв. м, було виявлено складну структуру стоянки, знайдено 

близько 2-х млн. виробів з кременю, більше 500 тис. фрагментів кісток 

тварин (23 види із домінуванням бізона), близько 300 виробів із кістки і рогу 

та антропологічні останки [Бибикова, Старкин, 1985, 1989; Станко и др., 

1989; Григорьева, 1989; Станко, 1989а, 1999; Stanko, 1999; Леонова, 2002, 

2011; Піструїл, 2003]. Пам’ятка датується, згідно кількох дат С14, часом 

18000—19000 н/кал. р. т. [Станко и др., 1989; Синицын и др., 1997]. 

Східне макро-скупчення виробів з кременю, кістки і рогу, 

фауністичних та антропологічних залишків площею більше 500 кв. м 
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інтерпретують як виробничо-сакральний комплекс стоянки. Західну ділянку 

із близько 40 ізольованими мікроскупченнями з кістками бізонів та виробами 

з кременю вважають територію, де проходило розбирання туш бізонів. 

Ділянку, розташовану на північ від першого макроскупчення, на якій 

виявлено крем’яні жовна, нуклеуси, уламки, знаряддя, камені-ковадла, 

абразиви та відбійники вважають територією, де виготовляли знаряддя 

[Станко и др., 1989, 1992; Stanko, 1999; Краснокутский, 1992а,б; 1999; 

Krasnokutsky, 1996]. 

Г.В. Сапожникова, яка провадила трасологічний аналіз серії крем’яних 

платівок без ретуші з комплексу поселення Анетівка 2 виділила ряд типів 

знарядь, які, на її думку, свідчать, що ведучою формою діяльності його 

мешканців було полювання, виготовлення мисливської зброї та обробка 

мисливської здобичі [Кизь, 1984]. 

У 1972—1973-му роках на території, що межує зі степовим Побужжям 

поблизу с. Івашково Кодимськомго району Одеської області та на околиці 

с. Червона Гребля Чечельницького району Вінницької області в басейні 

р. Савранки, правої притоки р. Південний Буг, співробітники 

Причорноморської експедиції ОДУ відкрили стоянки Івашково VI, 

Серединний Горб, Царинка та виразні місцезнаходження Червона Гребля, 

Івашково поле (відкрив Д.Н. Малецький), Семенівська гора, а також низку 

пунктів (Кодимська балка І, ІІ, Крутий мис, Бурлакова криниця та ін.). На 

жодній із пам’яток культурний шар in situ не зберігся, а із фауністичних 

решток лише на стоянці Серединний Горб серед перевідкладених матеріалів 

було знайдено фрагмент зуба бика (Bos-Bison), згідно визначення 

В.І. Бібікової [Смольянинова, 1976, 1978, 1990; Смольянинова, Станко, 1976, 

1980; Коробкова и др., 1982, с. 6]. 

Розкопки провадилися лише на двох стоянках — Івашково VI (1973 — 

1976 рр., дослідники В.Н. Станко та С.П. Смольянінова, відкрита площа 

90 кв. м, крем’яних виробів — близько 8 тис.) та Серединний Горб (1976 р., 

дослідниця С.П. Смольянінова, відкрита площа 15 кв. м, крем’яних виробів 
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понад 1,5 тис.). Обидві стоянки датують фінальною порою пізнього палеоліту 

[Смольянинова, 1985, 1990; Коробкова и др., 1982]. 

Серед інших місцезнаходжень виразні комплекси крем’яних виробів 

мають Івашково поле та Червона Гребля. Комплекс першого з них вважають 

архаїчним і припускають його належність до початку середньої пори 

верхнього палеоліту, а другого — відносять до фінального палеоліту 

[Смольянинова, 1985, 1990]. 

На стоянці Царинка, відкритій у 1973 р. на південній околиці с. 

Івашково експедицією ОДУ [Красковский, 1978; Смольянинова, 1985, 1990] 

збори на поверхні склали колекцію обробленого кременю близько 4 тис. 

виробів. Серед знарядь — кінцеві скребки, у тому числі, подвійні та округлі, 

різці кутові, бокові косоретушні та серединні, різноманітні ретушовані 

пластини і відщепи та геометричні мікроліти (трапеції на масивних 

пластинах з ретушованими сторонами та верхньою основою). Одні 

дослідники відносять її до раннього мезоліту [Смольянинова, Станко, 1976; 

Станко, 1980; Смольянинова, 1985, 1990; Телегін, 1982; Оленковский, 1983, 

1989], інші — до фінального верхнього палеоліту разом із кількома 

фінальноплейстоценовими пам’ятками півдня України (Осокорівка І, гор. ІІІ-

в, група стоянок типу Передільське — Рогалик ІІА, Леонтіївка), які 

об’єднують у рогалицько-царинківську культурну єдність або осокорівську 

культуру [Григорьева, 1992; Нужний, 1992; Залізняк, 1995, 1998; Горелик, 

1996, 2001]. 

У 1985-му р. С.П. Смольянінова відкрила стоянку Ліски, розташовану 

на південній околиці с. Івашково на мисі лівого берега балки Ліски (система 

р. Савранки). Того ж року та в 1987 р. під її керівництвом було проведено 

охоронні розкопки на площі 47 кв. м. Культурні залишки (вироби з кременю 

та фрагменти кісток тварин) залягали на глибині від 1,75 до 2,5 м у нижній 

частині бурого суглинку, під шаром жовтої глини, частково, in situ, частково, 

у порушеному розмивами стані. Фауністичні рештки представлені мамонтом, 

північним оленем, конем, шерстистим носорогом, биком і вовком — 
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визначення Н.Г. Білан, Б.Б. Мухи та А.В. Старкіна [Смольянинова, 1987, 

1990, 1992; Смольянинова, Муха, 1989; Старкин, 2006]. 

Г.В. Сапожникова і Г.Ф. Коробкова вивчали трасологію вибіркових 

колекцій крем’яного інвентарю кількох верхньопалеолітчних стоянок 

Південного Побужжя (Анетівки І і ІІ, Серединного Горба, Івашково VI, 

Царинки) [Сапожникова, 1986; Сапожникова и др., 1995]. 

1.3.4. Узагальнюючі роботи та культурно-хронологічні періодизації. 

Впродовж 1970—1990-х років дослідники монографічно публікували 

накопичені матеріали, визначали їх місце серед інших пам’яток регіону та 

прилеглих територій, створювали культурно-хронологічні періодизації — як 

локальні так і загальні для всього Північного Надчорномор’я та/або Східної 

Європи, виділяли археологічні культур (АК), провадили оригінальні 

дослідження, такі як створення методологічих розробок та проведення 

трасологічнихі досліджень. 

На початку 1970-х рр. С.В. Смирнов монографічно видав матеріали 

раніше досліджених палеолітичних пам’яток Надпоріжжя. Дослідник зробив 

висновок, що «в пізньопалеолітичну епоху в дніпровському Надпоріжжі не 

існувало єдиної лінії етнокультурного розвитку» [Смирнов, 1973, с. 154 — 

155]. 

В.Н. Станко разом зі С.П. Смольяніновою на матеріалах стоянок 

Анетівка І і ІІ виділили анетівську АК, яка, на їх думку, була результатом 

розвитку традицій центральноєвропейського кола (пам’ятки типу Муралівка-

Сагайдак І) та поєднання їх із місцевими традиціями (Володимирівка) і яка 

продовжувала існувати у мезоліті (Абузова балка) [Смольянинова, Станко, 

1980]. 

В.Н. Станко появу таких оріньякоїдних пам’яток як Сагайдак І, 

Муралівка, Золотівка І та Рашків, комплекси яких знаходять певні аналогії у 

матеріалах польської стоянки Гура Пулавська, услід за В. Хмелевським 

[Хмелевский, 1969; Chmielewski, 1975], пояснював міграцією у 
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надчорноморські степи груп населення із більш північних районів у період 

максимального похолодання валдайської епохи [Станко, 1982, с. 90]. 

У розділі узагальнюючого тому «Палеолит СССР», присвяченому 

пізньому палеоліту О.М. Рогачов та М.В. Анікович, погоджуючись із точкою 

зору дослідників про різнокультурність пам’яток зони степів назвали 4 

основні культурні явища, можливі АК: кам’янобалківську, муралівську, 

амвросіївську та акаржанську. Вони віднесли степові пам’ятки до південно-

східної (степової) історико-культурної області (ІКО), у якій «загальні риси 

складалися в генетично різних археологічних культурах, які прийшли сюди з 

різних територій (кам’янобалківська — із Закавказзя і муралівська, можливо, 

із Західної Європи)» [Рогачев, Аникович, 1984, с. 205]. 

У представленій ними хронологічній схемі розвитку пізнього 

палеоліту, яка базувалася на підрозділах вітчизняних геологічних схем 

вперше було використано нечисленні на той час абсолютні дати [Рогачев, 

Аникович, 1984, с. 225]. 

У 1980-і роки було розроблено декілька локальних культурно-

хронологічних періодизацій верхнього палеоліту регіону [Смольянинова, 

1985, 1990; Кротова, 1985, 1986a; Сапожников, 1987a; Станко, Свеженцев, 

1988; Leonova and Min’kov, 1988; Станко и др., 1989]. 

В.Н. Станко в кінці 1980-х рр. присвятив кілька робіт проблемі 

хронології та культурно-історичної періодизації верхнього палеоліту 

Північного Надчорномор’я із використанням як даних абсолютного 

датування пам’яток так і геолого-стратиграфічних та техніко-типологічних 

визначень [Станко, Свеженцев, 1988; Станко и др., 1989, с. 82—111]. 

Завдяки аналізу матеріалів пам’яток басейну р. Сіверський Донець і 

Північно-Східного Надазов’я та визначенню індексів схожості комплексів їх 

крем’яного інвентарю згідно методу В. Робінсона [Ковалевская и др., 1970] 

було доведено культурну близькість комплексів стоянок Ями і Гагаріно, 

Говорухи і Борщьово 2, виділено федорівський локальний варіант 

кам’янобалківської культури та специфічний янісольський тип пам’ятки 
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[Кротова, 1985, 1986а]. Запропонована автором схема культурно-

хронологічної періодизації пізнього палеоліту регіону базувалася на 

геологічній періодизації [Веклич, 1982], даних стратиграфії та абсолютного 

датування деяких пам’яток, доповнених техніко-типологічним аналізом 

комплексів крем’яного інвентарю. Матеріали та результати досліджень було 

опубліковано і узагальнено у авторському розділі колективної монографії 

[Неприна, Залізняк, Кротова, 1986, с. 60—73]. 

Матеріали досліджень, проведених у 1970—1980-і роки на р. Бакшала і 

в басейні р. Савранки С.П. Смольнінова узагальнила у монографії «Палеолит 

и мезолит Степного Побужья». Дослідниця розробила культурно-історичну 

періодизацію пізнього палеоліту та мезоліту регіону на базі даних геології, 

фауни, типології крем’яних виробів та наявних на той час кількох 

абсолютних дат. Було визначено існування в регіоні двох культурних ліній 

розвитку — анетівської культури та пам’яток із геометричними мікролітами 

— трапеціями (Івашково VI, Царинка та ін.) [Смольянинова, 1985, 1990, 

с. 99]. 

Г.В. Сапожникова, яка вивчала трасологію крем’яного інвентарю 

пам’яток середнього Побужжя, визначила господарсько-виробничу 

діяльність мешканців стоянок і дійшла висновку про нерівномірне 

співвідношення знарядь зі слідами мисливських (полювання, утилізація 

здобичі) та/ або домашньопобутових (обробка каменю, кістки /рогу, дерева, 

шкур, раковин) промислів на різних пам’ятках, поділивши їх на два 

функціональні типи: базові табори (Анетівка І, ІІ, Івашково VI) із 

переважанням домашньопобутових промислів та мисливські стоянки — із 

переважанням мисливської діяльності (Серединний Горб, Царинка) 

[Сапожникова, 1986; Сапожникова и др., 1995]. 

Результати досліджень верхнього палеоліту степів Нижнього 

Подністер’я І.В. Сапожников узагальнив у серії публікацій [Сапожников, 

1976; 1978; 1984; 1986 а,б, 1987а, 1994а] та у розділі колективної монографії 

[Сапожников, 1995]. Він ввів у науковий обіг та узагальнив матеріали 
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досліджених на той час у регіоні стоянок (Іллінка, Велика Акаржа) та 

виразних місцезнаходжень (Зелений Хутір, Кам’янка, Чобручі) регіону, 

визначив згідно типолого-технологічних даних інвентарю їх хронологію та 

культурну належність. Він виділив нижньодністровську АК (Зелений Хутір, 

Клімауци І) та акаржанську АК (Велика Акаржа, Кам’янка і Чобручі) 

[Сапожников, 1987а; 1989, 1994а]. 

М.П. Оленковський монографічно опублікував та узагальнив матеріали 

основних пам’яток доби верхнього палеоліту і мезоліту Нижнього 

Подніпров’я та Присивашшя, представив хронологію та визначив їх місце 

серед пам’яток прилеглих територій [Оленковский, 1989, 1991]. Він 

забезпечив отримання десяти дат С14 для досліджених ним пам’яток регіону 

та визначення палеонтологом О.П. Секерською фауністичних матеріалів, 

представив хронологію та періодизацію пам’яток, розглянув культурно-

історичні процеси на території України у період 20—12 тис. р. т. [Секерська, 

1999; Оленковский, 2000а; Оленковський, Секерська, 2006]. Все ж, слід 

відзначити, що слабким місцем досліджень верхнього палеоліту 

Нижньодніпровсько-Присивашського регіону є відсутність геолого-

стратиграфічних та палеогеографічних визначень для досліджених пам’яток 

відповідних фахівцівців [Оленковский, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994 а,б, 1999, 

2000 а,б, 2002]. 

У монографії Л.Л. Залізняка «Передісторія України», присвяченій 

фінальному палеоліту та мезоліту України розглянуто проблеми, які 

стосуються інтерпретації пам’яток півдня України, у тому числі, степів 

Північного Надчорномор’я. У ній надано характеристику таких культурних 

явищ як східний гравет, осокорівська, шан-кобинська культури та 

представлено модель адаптації степових мисливців плейстоцену [Залізняк, 

1998]. 

Матеріали досліджень, проведених у 1980—1990-і рр. на р. Євсуг 

О.Ф. Горелік монографічно видав та узагальнив. Він довів геологічну 

синхронність досліджених пам’яток та провів функціонально-планіграфічний 
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(просторовий) аналіз місцезнаходжень регіону, що дозволило довести 

існування тут окремих систем поселень. Він розподілив пам’ятки 

Рогалицько-Передільського регіону на дві синхронні групи з різними типами 

індустрій: типу «Передільське І — Рогалик ІІ А» та типу «Рогалик VII». 

Першу із них він відніс до рогалицько-царинківської культурної єдності 

(осокорівської культури), а другу вважає близькою епіграветським пам’яткам 

Надазов’я — Кам’яним балкам та Федорівці, що, на його думку, доводить 

культурну неоднорідність населення регіону [Горелик, 2001]. 

Д.Ю. Нужний у монографії «Розвиток мікролітичної техніки в 

кам’яному віці» за матеріалами опорних пам’яток кам’яної доби України (у 

тому числі, низки пам’яток степової зони — Амвросіївки, Ям, Федорівки) 

виклав та узагальнив основні тенденції розвитку морфології мікролітів. 

Значне місце в роботі посідає обґрунтування засобів виготовлення та 

способів застосування мікролітів у метальній зброї мисливців кам’яної доби 

України завдяки широкому використанню експериментально-трасологічних 

методів вивчення стародавніх знарядь праці. Дослідник проілюстрував власні 

спостереження та реконструкції стосовно етапів розвитку та технічного 

вдосконалення мікролітичної зброї за кам’яної доби археологічними та 

етнографічними даними [Нужний, 1992]. 

Отже, дослідження початку 1970 — кінця 1990-х років верхнього 

палеоліту регіону були чи не найбільш плідними за майже столітній період. 

В цей час провадилися інтенсивні польові роботи в різних регіонах зони 

степів Північного Надчорномор’я, у тому числі, у зоні новобудов, де було 

відкрито та розпочато дослідження як окремих пам’яток так і цілих 

територіальних груп. У результаті значно поповнилася джерельна база, було 

видано низку робіт публікаційного та узагальнюючого характеру. 

Поповнилася база даних для датування та культурно-хронологічних 

розробок у результаті проведення геолого-стратиграфічних визначень та 

отримання перших абсолютних дат для низки пам’яток регіону. На їх базі 
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було розроблено як узагальнюючі так і регіональні схеми хронології 

верхнього палеоліту Східної Європи та окремих її регіонів у зоні степів. 

 

1.4. Дослідження 2000-х років 

Кількість досліджуваних об’єктів і обсяг польових робіт у 2000-і роки 

значно скоротилися у порівнянні з попередніми роками через фінансові 

проблеми. У той же час було видано декілька робіт узагальнюючого та 

інтерпретаційного характеру. 

Дослідження Амвросіївського комплексу продовжувала експедиція ІА 

НАНУ під керівництвом автора по 2009 р. включно. У них приймали акивну 

участь І.А. Сніжко, В.М. Логвиненко, А.В. Старкін, Ю.М. Грибченко, О.І. 

Куренкова. Впродовж восьми польових сезонів проводили дослідження 

стоянки, у процесі яких з’ясували дещо відмінний характер культурних 

відкладів та складу знахідок на різних ділянках, пов’язаний із 

функціональними особливостями їх використання. Було отримано нові 

матеріали, у тому числі, колекцію оригінальних кістяних знарядь, які, 

здебільшого, використовували для обробки мисливської здобичі. Було 

уточнено видовий склад фауни та особливості процесу утилізації бізона на 

стоянці [Кротова, та ін., 2005а, 2008; Krotova et al., 2016]. 

У 2005 р. коштами фонду Лікі (Leakey Foundation, USA) було 

визначено стратиграфію, геоморфологію та палінологію стоянки [Грибченко 

и др., 2013], продовжено розкопки кістковища. В результаті значно 

поповнилися колекції крем’яних і кістяних знарядь та фауністичних знахідок, 

у тому числі, фауни гризунів, отриманих із промивки грунту із культурного 

шару кістковища [Кротова, та ін., 2005а,б; Кротова, 2013, 2017б; Рековець, 

2013]. У 2007 і 2009 рр. продовжили розкопки стоянки, проводили у 

польових та лабораторних умовах археозоологічні дослідження (коштами 

Програми ANR «Мамонти», Франція), які включали ізотопний аналіз у 

лабораторії Тюбінгенського університету (Германія) з метою вивчення дієти 

бізона, його сезонної і міграційної поведінки [Julien, Krotova, 2008; Julien, 
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2009, 2013; Julien et al., 2010, 2012]. Вивчалася трасологія кам’яних і кістяних 

знарядь пам’ятки (Д.Ю. Нужний, Г.Ф. Коробкова, В.Є. Щелінський, А.М. 

Усачук) [Нужний, Кротова, 2007; Кротова, 2013; Усачук, 2013].  

У 2000—2005 рр. експедиція ІІМК РАН під керівництвом О.Є. 

Матюхіна продовжила багаторічні дослідженняя відкритої у 1987 р. 

багатошарової палеолітичної стоянки-майстерні Бирючої балки 2 поблизу х. 

Кремінний (Ростовська обл., РФ). Пам’ятка має 7 мустьєрських культурних 

горизонтів, 4 — верхньопалеолітичних та 1 неолітичний (енеолітичний). Під 

час робіт 2000-х рр. було відкрито повний розріз геологічних відкладів, 

уточнено стратиграфію пам’ятки та кількість культурних шарів, у тому числі, 

був відкритий на східній ділянці невідомий раніше верхньопалеолітичнй 

горизонт 3а. Вивчалися геологія, геоморфологія, палінологія, палеонтологія, 

провадилися палеомагнітні дослідження, петрографічний аналіз кременю, 

радіовуглецеве та люмінесцентне датування [Додонов и др., 2007; Матюхин, 

2007б, 2012, с. 8—16, 48]. 

У монографії «Бирючья Балка 2. Многослойный палеолитический 

пам’ятник в бассейне Нижнего Дона» дослідник підвів підсумок 

багаторічних досліджень однієї із основних багатошарових пам’яток у балці 

Бирючій, яка в цілому датується в межах 45—30 тис. р. т. У ній опубліковано 

результати польових досліджень, надано характеристику матеріалів — 

крем’яного інвентарю та фауністичних решток, розглянуто загальні питання 

розвитку матеріальної культури та проблеми переходу від середнього до 

верхнього палеоліту на півдні Східної Європи [Матюхин, 2012]. 

Дослідження стоянок у Кам’яній балці (Ростовська обл., РФ) 

продовжили експедиції МДУ під керівництвом Н.Б. Леонової (Кам’янa Балкa 

ІІ) та МІМ (Кам’яна Балка ІІІ) — керівник Н.О. Хайкунова. Багаторічні 

дослідження носять комплексний характер завдяки участі спеціалістів різних 

дисциплін — палеонтологів, палінологів, геологів. Використовуються 

сучасні методики дослідження стратиграфії та мікростратиграфії, структури і 

мікроструктури культурного шару, реконструкції ландшафту, природних 
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умов існування мешканців стоянок, трасології знарядь [Леонова, 2002, 2003, 

2009, 2015; Леонова и др., 2001—2002; Виноградова, 1995, 2007, 2009; 

Виноградова и др., 2011; Хайкунова, 2004, 2007, 2011; Медведев, 2016; 

Медведев, Степанова, 2016]. Результати міждисциплінарних досліджень було 

опубліковано у колективній монографії [Леонова и др., 2006]. 

На Сіверському Дінці впродовж 2000-х рр. було досліджено кілька 

кременеобробних майстерень поблизу с. Богородичне Слов’янського району 

Донецької області — Святі гори, Шарукань, Видилиха та місцезнаходження у 

Теплинському лісі. Дослідники припускають, що із них три останні — можна 

ідентифікувати із Шаруканськими стоянками М.В. Сібільова [Колесник и др., 

2007, 2008а,б]. 

Стоянку-майстерню поблизу с. Кам’янка, відкриту І.А. Сніжко у 

2004 р. в Ізюмському районі Харківської області досліджує експедиція ХІМ 

під її керівництвом. Дослідниця вважає, що, стоянку можна віднести до кола 

епіграветських пам’яток [Сніжко, 2007, 2008, 2011а,б, 2017]. Стратиграфію 

та палінологію пам’ятки дослідила палеогеограф Н.П. Герасименко, час 

використання якої визначила понад 13 тис. р. т. [Герасименко, Снежко, 2012]. 

У 2015 р. І.А. Сніжко разом із Л.І. Бабенко провели розвідки у 

Балаклейському районі Харківської області (експедиція ХІМ), під час яких 

відкрили низку місцезнаходжень доби каменю, у тому числі, верхнього 

палеоліту: поблизу сс. Криничне та Первомайське, Червона Гусарівка. 

Поблизу с. Волобуївка було обстежено майстерню із первісної обробки 

кременю та кварциту, відкриту 1931 р. М.В. Сібільовим [Сніжко, Бабенко, 

2016]. 

 В.М. Степанчук із початку 2000-х рр. продовжує дослідження 

багатошарової стоянки Міра поблизу м. Запоріжжя за участі групи 

спеціалістів природничих дисциплін. Геоморфологію і стратиграфію стоянки 

вивчали Н.П. Герасименко, П. Езартц та Ж.М. Матвіїшина, палеонтологію — 

Л.І. Рековець, О.П. Журавльов, П.В. Пучков та А. Брюжер, антропологічні 

залишки (фрагмент зуба Homo sapiens sapiens) визначили Х.Г. Тернер, 
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С.В. Васильєв та А.А. Зубов, петрографію кам’яної сировини — геолог В.Ф. 

Петрунь. Датування по С14 здійснили М.М. Ковалюх та Й. ван дер Пліхт 

[Stepanchuk et al., 1998; Степанчук, 2003, 2003-2004; 2004, 2006, 2010, 2011, 

2013; Степанчук та ін., 2004]. 

Найбільш вичерпну інформацію про стоянку Міра опубліковано в 

монографії В.М. Степанчука «Мира. Стоянка раннего верхнего палеолита на 

Днепре» [2013]. У книзі представлено історію та методику дослідження 

пам’ятки, узагальнено результати вивчення стратиграфії, реконструкції 

клімату та палеоландшафту, проаналізовано тафономію культурних залишків 

шарів І і ІІ/ 2 та зроблено висновок про їхню гомогенність. У ній надано 

інформацію про планіграфію та характер об’єктів культурних шарів, 

визначено їх структуру. 

Базуючись на кількісному та якісному аналізі усього складу фауни, 

реконструкції мисливської діяльності, особливостей культурного шару та 

складу крем’яного інвентарю термін та сезон існування поселення верхнього 

шару В.М. Степанчук визначив як осінньо-зимове відносно довготривале 

(сезонне), яке могло існувати на протязі кількох місяців. Згідно техніко-

морфологічних особливостей крем’яного інвентарю культурних шарів 

стоянки Міра він знайшов їм аналогії в матеріалах деяких європейських 

пам’яток раннього верхнього палеоліту: для шару І — в матеріалах 

городцовської культури Середнього Подоння і для шару ІІ/2 — в 

оріньякському шарі 24А1 італійської стоянки у гроті Пальїчі [Степанчук, 

2013]. В результаті досліджень пам’ятки було отримано нові матеріали для 

вивчення шляхів становлення верхнього палеоліту на півдні Східної Європи. 

Починаючи із 2008 р. дослідження стоянок Анетівка І і ІІ на р. Бакшала 

провадить експедиція Одеського археологічного музею під керівництвом 

І.В. Піструїла за активної участі А.В. Главенчук. Невеликі розкопки стоянки 

Анетівка І провадили у 2014 і 2018 роках з метою уточнення стратиграфії 

[Піструїл, Главенчук, 2018, с. 74]. На стоянці Анетівка ІІ було продовжено 

дослідження північно-східної ділянки, де виявлено комплекси з первинного 
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розколювання кременю і виготовлення знарядь праці. Польові роботи 

проводяться із застосуванням сучасних методик, які включають поквадратне 

розбирання культурного шару та промивку грунту. Виявлено також предмети 

мобільного мистецтва та прикраси, остеологічні залишки, зібрано колекцію 

вохристих мінералів [Главенчук, 2007, 2017, 2018; Главенчук, Піструїл, 

2018]. 

І.В. Сапожников видав монографію «Большая Аккаржа. Хозяйство и 

культура позднего палеолита степной Украины», присвячену публікації, 

узагальненню та інтерпретації досліджень стоянки Велика Акаржа у 

Північно-Західному Надчорномор’ї. У ній дослідник наводить дані про 

геохронологію та палеоекологію зони степів та представляє загальну 

характеристику пам’ятки. Він детально аналізує кам’яний інвентар стоянки, 

характеризує її структуру, акцентуючи увагу на виділених ним господарсько-

побутових комплексах (ГПК), яким знаходить аналогії серед 

верхньопалеолітичних пам’яток степової зони. Запропонована ним 

класифікація жител та ГПК регіону значною мірою базується на матеріалах 

Великої Акаржі та даних про структуру відомих на той час стоянок, у тому 

числі, деяких слабо документованих або досліджених на невеликій площі. 

Один із розділів роботи присвячено характеристиці економіки степової 

природно-господарської області (див.: 1.5.) [Сапожников, 2003а]. 

М.П. Оленковський у монографії «Эпиграветт Восточной Европы. 

Культурно-исторический аспект» [Оленковский, 2008] представив аналіз 

пам’яток епіграветської культурної традиції обширної території Східної 

Європи від Румунії до Нижнього Дону, у тому числі, південної України. Він 

підтвердив існування деяких виділених раніше ним та іншими дослідниками 

АК (нижньодніпровської епіграветської, анетівської та акаржанської). 

Розглядаючи матеріали відомих, досліджених українськими та 

російськими археологами епіграветських пам’яток Північно-Східного 

Надазов’я М.П. Оленковський намагається довести доцільність 

перейменування виділеного автором даної роботи «федорівського локального 
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варіанту кам’янобалківської культури» на «північно-приазовську АК» та 

пропонує поняття «рогалико-передільська епіграветська культура» замість 

виділеної О.Ф. Гореліком групи пам’яток «типу Рогалик VII», практично 

нічого не додавши до змісту існуючих понять. 

В цілому, заслуговує на позитивну оцінку факт опрацювання в даній 

монографії М.П. Оленковським великого масиву публікацій та матеріалів 

верхньопалеолітичних пам’яток півдня і південного-заходу України, 

Молдови, Румунії, Болгарії та визначення місця досліджених ним комплексів 

Нижнього Подніпров’я і Присивашшя серед епіграветського кола пам’яток 

Центральної та Східної Європи. Однак, деякі висновки, особливо в частині, 

яка стосується більшості виділених ним АК та визначення їх зв’язку із тими 

чи іншими масивами епіграветських пам’яток не можна вважати достатньо 

методологічно обґрунтованими. 

Останнім часом вітчизняні дослідники верхнього палеоліту стали рідше 

оперувати поняттям АК як вираження етнічних угруповань первісного 

населення. Частіше використовують більш обережні поняття: «індустрія», 

«тип індустрії», «тип пам’ятки», «шлях розвитку» «традиція», 

«технокомплекс (ТК)» [Аникович, 1994б; Маркс, Чабай, 1998; Чабай, 2004; 

Нужний, 2002; Залізняк, 2010; Кротова, 2000а,б та ін.] і тільки для 

фінального палеоліту визнається правомірність виділення АК [Залізняк, 

1998]. І це є цілком логічним, тому що дослідникам доби палеоліту часто 

доводиться оперувати матеріалами однотипних пам’яток, іноді значно 

віддалених одна від одної у часі і просторі, що унеможливлює віднесення їх 

до конкретних спільнот (етносів) первісних суспільств. 

Впродовж 2000-х років дослідники вирішують проблеми культурно-

хронологічної періодизації, визначають місце пам’яток регіону у системі 

верхнього палеоліту Східної Європи, доповнюють існуючі схеми хронології 

та періодизації верхнього палеоліту Північного Надчорномор’я або 

створюють нові [Горелик, 2001; Аникович, 2001; Сапожников, 2002б, 2003а; 

2003-2004; 2005а,б; 2006; Кротова, 2003б, 2013; Jinjian et al., 2006; 



 87

Демиденко, 2007; Demidenko, 2008; Stepanchuk et al., 2009]. Було також 

створено періодизацію верхнього палеоліту України [Залізняк, 2010]. 

Стає актуальною в цей час біографічна та історіографічна 

проблематика доби верхнього палеоліту Східної Європи та степів Північного 

Надчорномор’я, зокрема [Васильев, 2001-2002, 2001; Сапожников, 

Сапожникова, 2001б; Демиденко, 2001; Смольянинова, 2003; Косиков, 2001; 

Кучугура, 2003; Федорченко, 2007, 2008, 2010; Цеунов, 2015, 2018а,б]. 

О.С. Федорченко у роботі, присвяченій історії дослідження верхнього 

палеоліту регіону представила історію розвитку археологічної думки в 

області вивчення пізнього палеоліту Північного Надчорномор’я і Надазов’я 

на емпіричному та на інтерпретаційному рівнях дослідження, показала її 

поетапний розвиток, висвітлила її загальні та специфічні риси, у тому числі, 

розвиток ідей [Федорченко, 2010]. 

Отже, впродовж 2000-х років дослідники продовжують польові 

дослідження низки пам’яток регіону, провадять комплексні дослідження їх 

геоморфології, стратиграфії, палінології, накопичують дані з абсолютного та 

відносного датування. Вони монографічно видають отримані матеріали, 

вирішують проблеми культурно-хронологічної періодизації, визначають 

місце досліджених пам’яток у системі верхнього палеоліту Східної Європи, 

доповнюють існуючі схеми хронології та періодизації верхнього палеоліту 

Північного Надчорномор’я або створюють нові, розробляють історіографічну 

проблематику, продовжують трасологічні дослідження матеріалів пам’яток 

регіону. 

1.5. Історіографія проблем специфіки господарства та культурної 

адаптації 

Проблему специфіки господарства та способу існування 

пізньопалеолітичних груп населення надчорноморських степів вперше 

поставив у радянській археології палеоліту П.П. Єфименко, який, починаючи 

з 1930-х років особливу увагу приділяв питанням соціально-економічного 

розвитку первісного суспільства [Ефименко, 1934а, 1938]. У 1960-му році він 
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зробив спробу пояснити специфіку господарських занять (полювання на 

бізонів) та способу життя (бродячі групи мисливців) пізньопалеолітичного 

населення півдня Східної Європи особливостями природної обстановки 

регіону [Ефименко, 1960]. 

П.Й. Борисковський, в цілому, сприйнявши точку зору П.П .Єфименка, 

запропонував концепцію існування особливої степової зони, проміжної між 

європейською льодовиковою та африкано-середземноморською областями 

розвитку пізньопалеолітичної культури. Її своєрідність дослідник пояснював 

як характером господарської діяльності, пов’язаної з умовами природного 

середовища так і специфікою матеріальної культури [Борисковский, 1964]. 

Пізніше він вносив деякі корективи у положення концепції, практично, не 

змінюючи її суті [Борисковский, 1989а; Boriskovskij, 1993]. 

У 1960—1980-і рр. паралельно із накопиченням археологічних джерел 

цю концепцію критикували одні дослідники, які заперечували можливість 

виділення пізньопалеолітичної степової зони зі специфічною матеріальною 

культурою [Гвоздовер, 1964, 1974; Григорьева, 1968] та уточнювали — інші. 

Так, на підтримку концепції П.Й. Борисковського було сформульовано 

положення про «степову» (південно-східну) історико-культурну область 

(ІКО) середньої пори верхнього палеоліту [Рогачев, Аникович, 1984], яку 

було обгрунтовано та конкретизовано у 2000-і рр. [Аникович, 2001]. Інші 

дослідники, погоджуючись із відсутністю єдиного етнокультурного пласта у 

пізньому палеоліті степів Північного Надчорномор’я визнавали існування тут 

господарської специфіки як прояву мисливської спеціалізації, яка 

визначалася своєрідністю географічного оточення [Смирнов, 1973, 1974, 

1977; Гладких, 1975, 1977; Сапожников, 1987а]. 

З кінця 1980-х років намітилася тенденція хронологічно обмежувати 

прояви спеціалізованого полювання на бізонів у степовій зоні, здебільшого, 

часом максимуму валдайського льодовиків’я [Сапожников, 1987а, 1992; 

Станко, 1990, 1996; Станко и др., 1989; Stanko, 1999; Grigorieva, 1999; 

Кротова, 1994а,б; Krotova, 1999]. 
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У 1960—1970-і рр. в роботах С.М. Бібікова і В.М. Массона було 

поставлено питання дослідження господарської діяльності як одного із 

компонентів системи стародавніх суспільств на рівні палеоекономічного 

моделювання. Такий підхід передбачає реконструкцію соціально-економічної 

системи давніх суспільств на основі використання серії різних джерел, перш 

за все, археологічних, палеонтологічних, палеогеографічних даних та 

залучення етнографічних аналогів [Бибиков, 1969, 1974; Массон, 1971, 1976]. 

У 1970-і роки до вирішення проблеми визначення рис матеріальної 

культури, характерних для господарської специфіки, з одного боку, та 

культурної — з іншого, на матерілах доби верхнього палеоліу звернулися як 

археологи так і спеціалісти природничих дисциплін. Вони наголошували на 

необхідності принципових змін у підходах до вирішення проблем специфіки 

мисливського господарства [Гладких, 1975, с. 56—57; 1977, с. 112—116; 

Долуханов, Пашкевич, 1977, с. 135—136]. 

Археологи та палеогеографи вказували на необхідність розчленування 

понять господарської, етнічної та історичної специфіки стародавнього 

населення окремих географічних регіонів [Смирнов, 1973, 1974, 1977; 

Гладких, 1977]. Деякі з них почали розробляти проблему зв’язку зональності 

мисливського господарства і особливостей природних умов, характерних для 

певних хронологічних відрізків льодовикового періоду на різних територіях 

[Степанов, 1973, 1976; Долуханов, 1984]. 

Дослідники відмічали зв’язок топографічних умов розташування 

стоянок і етології тварин — об’єктів полювання, зокрема, їхніх сезонних 

міграцій [Дворянинов, Сапожников, 1975]. Припускали також можливість 

впливу культурного фактору (сукупність знань, вірувань, традицій) на вибір 

господарської стратегії [Долуханов, Пашкевич, 1977, с. 135—136]. 

В.П. Степанов в 1970-і роки, розглянувши проблему зональності 

первісного господарства доби верхнього палеоліту на території СРСР вперше 

дав схему існування кількох зон розвитку мисливського господарства в 

межах двох хронологічних етапів із властивими їм природними умовами: 1) 
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максимуму останнього зледеніння (24—14 тис. р. т.) з гіперзональними 

умовами у помірному поясі Євразії та 2) пізньольодовикового часу (14—

10 тис. р. т.) з різкими коливаннями клімату. Він вказав на існування єдиної 

зони прильодовикових мисливців на мамонтів та інших великих стадних 

тварин, яка склалася на першому етапі і розпалася — на другому на кілька 

різних зон прильодовикової частини Євразії. На його думку, у Східній Європі 

існувати такі зони: мисливців на північного оленя дністровського та 

прибалтійського регіонів, які можна вважати периферією 

західноєвропейської зони мисливців на північного оленя; мисливців на 

мамонта центру Руської рівнини; мисливців на бізонів перигляціальних 

причорноморських степів; гірських мисливців [Степанов, 1973, 1976]. 

Новий етап в інтерпретації археологічних даних доби каменю з метою 

реконструкції стародавніх суспільств розпочався із використанням понять 

історико-культурної області (ІКО) та господарсько-культурного типу (ГКТ), 

розроблених радянськими етнографами, які займалися цією проблематикою, 

перш за все, на теоретичному рівні, ще із 1950-х років [Левин, Чебоксаров, 

1955; Чебоксаров, 1972]. Вони визначили поняття ГКТ як «комплекси 

особливостей господарства та культури, характерні для народів, що існують 

у певних природно-географічних умовах за певного рівня їх соціально-

економічного розвитку» [Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4]. 

Перші спроби застосування поняття ГКТ для інтерпретації 

археологічних даних було зроблено археологами та палеогеографами в 1970-і 

роки. В цілому, на їх думку, полювання на великих стадних тварин визначало 

єдину господарську стратегію доби верхнього палеоліту прильодовикової 

Європи — ГКТ прильодовикових мисливців. Але в його межах дослідники 

виділяли у Східній Європі кілька господарських підтипів, характерних для 

окремих регіонів — мисливців на північного оленя Придністров’я, мисливців 

на мамонта Придніпров’я та мисливців на бізонів степової зони [Гладких, 

1975, с. 56—57; Долуханов, Пашкевич, 1977, с. 134—145]. 
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Згодом В.Ф. Кабо теоретично обгрунтував можливість реконструкції 

первісних суспільств шляхом створення етнографічної моделі відповідного 

ГКТ та проекції її на археологічний матеріал за умови відповідності рівня 

економічного розвитку, екологічних умов існування та специфіки 

господарства суспільств, які порівнюють [Кабо, 1979, с. 60—106]. 

Паралельно В.П. Степанов визначив поняття «екологічний комплекс 

культури» (ЕКК). Він розумів його як будь-які прояви культури, 

господарської специфіки, способу життя, соціальної структури, пов’язані з 

конкретними типами природного середовища [Степанов, 1982]. Це поняття, 

здається, досить близьке до поняття «культурна адаптація», вживаному в 

західній археоантропологічній літературі [Soffer, 1985; Gamble, 1986]. 

Якісно новий етап використання поняття ГКТ по відношенню до 

археологічних матеріалів доби каменю України було розпочато роботами 

Л.Л. Залізняка на межі 1980—1990-х років, у яких воно отримало і подальше 

теоретичне обгрунтування і практичне використання [Зализняк, 1987, 1988, 

1989, 1990а,б,в, 1991, 1996, 1997, 1998]. 

У перших статтях, присвячених загальній проблематиці специфіки 

господарства та соціального устрою мисливців доби пізнього палеоліту-

мезоліту прильодовикової Європи, Л.Л. Залізняк наголошує, що вони 

базувалися на колективних полюваннях на сезонно мігруючих стадних 

травоїдних і, перш за все, на бізона — у степу. Рухливий спосіб життя 

степових мисливців, що «мешкали на сезонних поселеннях і будували легкі, 

тимчасові житла» визначено традиційним методом протиставлення «відносно 

осілому способу життя з монументальними житлами з кісток мамонтів <…> 

прильодовикового лісостепу» [Зализняк, 1987, 1988, с. 16]. 

Спираючись на теоретичні розробки В.Ф. Кабо, поєднавши метод 

етнографічного моделювання із концепцією ГКТ, використовуючи дані 

інших дисциплін Л.Л. Залізняк розробив методику конкретних реконструкцій 

первісних суспільств, існуючих у різних природних умовах. Дослідник 

показав системний, міждисциплінарний характер реконструкцій, що, на його 
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думку, допомагає подолати фрагментарність археологічного матеріалу. 

Застосувавши цей метод він, базуючись на археологічних матеріалах та 

етнографічних даних виконав та монографічно видав реконструкції 

суспільств фінальнопалеолітичних мисливців на північного оленя та 

мезолітичних мисливців Українського Полісся [Зализняк, 1989, 1991]. 

У цей же час автор даної роботи виконала більш розгорнуту 

реконструкцію способу життя мисливців степової зони, де було 

проаналізовано комплекс джерел, які включали археологічні, 

палеонтологічні, палеогеографічні дані та етноархеологічні аналоги про 

мисливців на бізонів північноамериканських прерій, мисливців і збирачів 

степів та напівпустель інших територій. На їх основі було визначено основні 

риси господарської системи та соціальної структури суспільств степових 

мисливців доби верхнього палеоліту регіону. Відзначалося, що вони 

полягали у сезонному чергуванні колективних загінних та індивідуальних 

полювань та пов’язаному з ними рухливому способі життя — посезонній 

консолідації общин та розсіюванні їх на дрібні (сімейні) групи. Було 

деталізовано характеристику типів поселень степових мисливців та показано 

їх зв'язок зі специфікою способу життя [Кротова, 1988б]. 

У 1990-і роки Л.Л. Залізняк [1990, 1996, 1998] відзначив спільні риси 

мисливського господарства з колективними полюваннями на сезонно 

мігруючих стадних травоїдних та способу життя із посезонною зміною місць 

поселень та високим ступенем консолідації общин, характерних для усіх 

пізньопалеолітичних мисливців відкритих просторів перигляціальної зони. 

На думку дослідника, в його рамках існували три природно-ландшафтних 

підзони: мисливців на північного оленя — в тундро-степу, на мамонта — в 

лісостепу та на бізона і коня — у прильодовиковому степу [Зализняк, 1990а, 

с. 8—9, 12]. 

Згодом він узагальнив опубліковані на той час конкретні дані і 

реконструкції та деталізував характеристику ГКТ степових мисливців, 

акцентувавши увагу на суті їхньої моделі адаптації, що, на його думку, 
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полягала у спеціалізації полювання, річному господарському циклі та 

посезонному використанні стоянок, розташованих у різних топографічних 

умовах. Він розробив його локальні та хронологічні варіанти, характерні в 

цілому для степових територій північної півкулі [Залізняк, 1996, с. 29—34; 

1998, с. 78—84]. 

Є.В. Миньков у кінці 1980-х — на початку 1990-х років досліджував 

проблему специфіки господарства степових мисливців півдня Східної 

Європи із використанням методик вивчення археозоологічних матеріалів. Він 

дійшов висновку, що спосіб організації життя і господарської діяльності 

мисливців доби верхнього палеоліту Північного Надчорномор’я нічим 

особливим не відрізнялися від тих, які О. Соффер реконструювала для 

мисливців центру Східноєвропейської рівнини [Миньков, 1991; 1993, с. 40—

47]. Пізніше дослідники, які розділяли цю точку зору, дещо доповнили її 

фактичними матеріалами [Леонова и др., 2006; Плохенко, 2015]. 

Значний вклад у розробку проблеми вивчення мисливського промислу 

бізонів та системи розселення у пізньому палеоліті Північно-Західного 

Надчорномор’я у 1990-і роки вніс Г.Є. Краснокутський. Він розподілив усі 

пам’ятки регіону із залишками бізона на дві групи, функціонально 

пов’язавши їх із певними методами полювань, етапами і технологією 

розбирання мисливської здобичі [Краснокутский, Старкин, 1989; 

Краснокутский, 1992а; Krasnokutsky, 1996]. 

І.А. Сніжко дослідила проблему способів утилізації мисливської 

здобичі на матеріалах Амвросіївського комплексу, залучивши у якості 

аналогій матеріали північноамериканських місць забою бізонів та деяких 

епіграветських пам’яток Північного Надчорномор’я [Сніжко, 2000а,б; 2001]. 

Проблему специфіки мисливського господарства степової зони 

розробляє І.В. Сапожников [1986б; 1987а,г; 1989г; 1992; 1994а, 1995; 2003а,б; 

2005а,б; 2006, 2014], якій він у монографії присвятив розділ «Экономика 

степной природно-хозяйственной области» [Сапожников, 2003a]. У ньому він 

узагальнив матеріали основних степових пам’яток з точки зору концепції 
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природно-господарської області (ПГО) П.М. Долуханова, яку дослідник 

сформулював як «територію, що має приблизно однакові природні умови 

виробництва на певному рівні розвитку виробничих сил» [Долуханов, 1984, 

с. 13] .  

І.В. Сапожников вважає, що спеціалізоване полювання на бізонів у 

степовому Надчорномор’ї існувало від 22 тис. р.т. і до кінця доби верхнього 

палеоліту і що саме воно і є ознакою степової ПГО [Сапожников, 2003а, с. 

211]. Тобто, виходить, що поняття ПГО, у розумінні дослідника, не придатне 

для характеристики економіки регіону впродовж усієї доби верхнього 

палеоліту. 

Деякі автори, які досліджували на модельному рівні конкретні 

проблеми організації мисливського господарства у Північному 

Надчорномор’ї також не враховували динаміку його змін [Миньков, 1991; 

Краснокутский, 1992]. 

О. Соффер, досліджуючи верхній палеоліт середнього Подніпров’я 

використовує поняття культурної адаптації, яке базується на розумінні 

культури в широкому сенсі як багатокомпонентної системи пристосування 

суспільств до певного природного середовища і до певних взаємин між 

членами суспільства. Способом дослідження адаптації є визначення окремих 

компонентів культури, які в цілому дають можливість отримати уяву про 

культуру досліджуваного суспільства як багатокомпонентну систему [Soffer, 

1985, pр. xxi, 15]. 

Такий підхід застосовується у західній археології і культурній 

антропології як одна із парадигм реконструкції давнього суспільства і його 

культури як адаптивної системи. Для нього характерне розуміння культури в 

цілому як адаптації до фізико-географічного та соціального середовища, яка 

повинна задовольнити фізиологічні та духовні потреби членів суспільства. 

Якщо на момент існування суспільства не всі культурні традиції виконують 

специфічно адаптивну функцію, все ж окремі з них могли бути адаптивними 

в минулому. Тобто, будь-яка традиція, що сприяє виживанню суспільства в 
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певних природних умовах — це адаптивна традиція [Ember and Ember, 1973, 

р. 30]. 

Цей підхід використовує багатомірну модель виникнення 

археологічних залишків і їх варіантів у палеолітичних матеріалах. Мається на 

увазі, що не існує єдиної стратегії використання структури ресурсів 

оточуючого середовища для різних варіантів природних умов. Залишки 

палеолітичного часу в різних ладшафтно-кліматичних умовах — це результат 

минулої поведінки людей в залежності від адаптивних стратегій у певних 

природних умовах, в результаті яких культурні системи залишають 

диференційовані сліди в археологічних матеріалах. Тому зростає розуміння 

регіону як об’єкту аналізу у процесі вивчення палеолітичних адаптацій 

[Gamble 1986, р. 15]. 

У даній роботі застосовується поняття «культурна адаптація» саме в 

широкому розумінні культури давніх суспільств як багатокомпонентної 

системи їх пристосування до певного природного середовища та взаємодії 

між членами суспільства. Простежено її варіанти у часі й просторі у межах 

певного часового інтервалу (верхній палеоліт) та певного регіону (степи 

материкової частини Північного Надчорномор’я). 

Автор даної роботи, використавши деякі міждисциплінарні 

методологічні підходи визначила основні риси соціально-економічної 

структури (систем адаптацій) суспільств мисливців степової зони, характерні 

для різних хронологічних етапів доби верхнього палеоліту, теоретично 

обґрунтувавши їх зв’язок зі змінами природної обстановки та стану харчових 

ресурсів. Вона представила також властиві їм культурно-технологічні 

традиції, проаналізувала час їх виникнення, існування/співіснування та 

можливі взаємовпливи, які пояснюють деякі особливості давньої історії 

регіону степів та Східної Європи [Кротова, 1994а,б, 2013; Krotova, 1999]. 

1.6. Висновки до розділу 1 

Впродовж майже сторічних досліджень у материковій частині зони 

степів Північного Надчорномор’я завдяки зусиллям кількох поколінь 
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археологів, музейних працівників, аматорів було створено джерельну базу 

верхнього палеоліту. Довгий час основу джерелознавчої бази верхнього 

палеоліту степової зони складали лише декілька достовірних пам’яток. Та за 

останні десятиліття було відкрито низку нових пам’яток, на яких 

провадилися багаторічні розкопки, в результаті чого накопичено виразні 

колекції археологічних і палеонтологічних матеріалів, дані стратиграфічних, 

палеомагнітних та палінологічних визначень, радіокарбонові дати, 

розроблено їх культурно-хронологічну періодизацію. 

Загалом, зараз у регіоні налічується близько сорока, здебільшого, 

стратифікованих пам’яток, у тому числі багатошарових, із виразними 

комплексами археологічних та фауністичних матеріалів. Результати 

досліджень послужили повноцінною базою як для створення сучасних 

культурно-хронологічних періодизацій так і для дослідження проблем 

адаптації мисливців степів Північного Надчорномор’я. Результати 

досліджень опубліковано, узагальнено та інтерпретовано у низці 

монографічних робіт, які присвячено як результатам дослідження окремих 

пам’яток або їх локальних груп так і досить обширних територій. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ХАРЧОВІ РЕСУРСИ 

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

 

2.1. Географічне положення та сучасні природні умови регіону 

надчорноморських степів 

2.1.1. Географічне положення. 

Сучасні степи Північного Надчорномор’я — це західна частина 

найбільшої на земній кулі зони степових екосистем Євразійського материка, 

що простяглася із заходу на схід більш ніж на 7000 км від Молдови до 

Забайкалля, сягаючи по ширині від 150 — 400 км на заході і сході до 600 — 

1150 км — на рівнинах Східної Європи, Західного Сибіру та Казахстану. 

Дещо поступається їй за площею зона степових екосистем Північної 

Америки. Відносно невеликі території займають степові ландшафти, 

розташовані у південній півкулі — Південній Америці, на півдні Африки та 

Австралії (Рис. 1, А) [Мордкович, 1982, с. 18, 19]. 

Східноєвропейська частина Євразійської зони степів простяглася 

смугою від р. Урал на сході до нижньої течії р. Дунай на заході. Північний її 

кордон сягає 47 (Кишинів) і 54 (Самара), південний — 42 (Орджонікідзе) 

градусів північної широти (Рис. 1, Б) [Борисов, 1975, рис. 19, 22]. Вона 

займає південну частину Східноєвропейської рівнини з переважно рівнинним 

рельєфом (Азово-Причорноморська низина, Нижньодонецька і Придонецька 

рівнини, Донецько-Дніпровська западина), на фоні якого виділяються 

ділянки підвищень (Середньо-Дніпровська і Приазовська височини, 

Донецький кряж та південні відроги Середньоруської височини), що сягають 

у висоту, здебільшого, до 200—300 м над рівнем моря [Бондарчук, 1959, 

с. 311]. 
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Згідно ботаніко-географічного районування цю територію виділяють як 

Причорноморську (Понтійську) степову провінцію Причорноморсько-

Казахстанської підобласті степової області Євразії. Вказана провінція 

включає Причорноморсько-Приазовську та Середньодонецьку степові 

підпровінції [Лавренко и др., 1991, с. 18—19]. 

Дослідники виділяють у межах Східноєвропейських степів п’ять 

ландшафтних провінцій, з яких дві (Причорноморська та західна частина 

Нижньодонської) поміж нижніми течіями річок Дунай і Дністер на заході і 

Дон — на сході складають власне азово-чорноморські степи [Чибилёв, 1990, 

с. 148— 149]. 

До степової зони Північного Надчорномор’я відносяться і степи 

Північного Криму [Національний Атлас України, 2007, с. 229], які ми у 

роботі не розглядаємо, обмежившись характеристикою материкової частини. 

Дослідники відносять час виникнення степових ландшафтів і їх 

розповсюдження на євразійському материку до неогену (близько 30 млн. 

років тому). Ф.Н. Мільков вважає, що степові ландшафти утворилися «в 

результаті деградації тропічних і субтропічних лісів. Попередником степів, 

можливо, були неогенові саванни» [Мильков, 1977, с. 170—171]. Розвитку 

степового типу рослинності сприяло формування аридного і гумідного 

кліматів [Борисов, 1975, с. 371], які супроводилися посиленням 

континентальності клімату на території поміж гумідною і аридною 

областями [Мордкович, 1982, с. 76]. 

Упродовж четвертинного періоду в результаті дії значних коливань 

клімату під час зміни льодовикових і міжльодовикових періодів та 

похолодань (стадіалів) і потеплінь (міжстадіалів) меншого рангу відбувалася 

зміна границь степової зони, особливо у широтному напрямку. В цей час 

угруповання степової фауни і флори, пристосовуючись до коливань клімату 

поповнювалися, відповідно, деякими лісовими, тундровими та пустельними 

елементами [Мордкович, 1982, с. 76—83].  

 



 99

 

2.1.2. Сучасні природні умови євразійських степів. 

У літературі існує понад 50 дефініцій поняття «степ», що здебільшого 

базуються на характеристиці рослинності, яка дає уяву про надзвичайну 

різноманітність степів [Лавренко и др., 1991]. Проте, на думку В.Г. 

Мордковича, жодна з них не задовольняє вимогам найбільш повного 

визначення поняття степу як особливої екосистеми. Він пропонує залучити 

до її характеристики такі складові елементи як клімат, рослинність, фауну, 

мікрофлору та грунт, своєрідний склад та співвідношення яких забезпечують 

специфіку біологічного коловороту степів [Мордкович, 1982, с. 19—22]. 

Специфіку конкретних степових екосистем визначає ціла низка 

планетарних екологічних факторів, дія яких має впорядкований градієнтний 

характер. Тому дослідник порівнює екосистеми одна з одною, визначивши їх 

положення у системі природно-географічних (екологічних) градієнтів: 1) 

широтно-зонального; 2) континентального; 3) висотно-паскового; 4) 

катенного [Мордкович, 1982, с. 22—75]. 

Широтно-зональний градієнт залежить від форми планети і 

особливостей її обертання навколо Сонця та власної осі. Він забезпечує 

широтну зональність природних явищ (ландшафтні зони) завдяки різниці у 

кількості сонячного тепла, яке поступає на різні ділянки планети. Кожна 

ландшафтна зона, у свою чергу, може бути розподілена на широтні підзони. 

Градієнт континентальності визначається архітектонікою планети, 

співвідношенням площі океанів і суші, розмірами і формою континентів. 

Завдяки різниці атмосферного тиску над океаном і сушею відбувається 

переміщення повітряних мас, які забезпечують рівень опадів на континенті 

відповідний відстані від океану. В результаті, певні ділянки кожної широтної 

ландшафтної зони, отримуючи однакову кількість сонячної радіації значно 

відрізняються по кількості вологи. Дія цього градієнта на Євразійському 

континенті виявляється у довготному напрямку. 
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Висотно-пасковий градієнт диктує зміну атмосферного тиску, 

температури, ступеню вологості і т. п., в залежності від абсолютної висоти 

території над рівнем моря. Він визначає існування різновидів степів — 

рівнинних, гористо-котловинних, гористо-схилових та їх варіантів. 

Катенний, або ланцюговий градієнт обумовлений формою організації 

поверхні та гравітаційним переміщенням води і розчинених у ній речовин з 

верхніх ділянок ландшафту у нижні. Це визначає різні умови існування 

екосистем, розташованих у межах різних ділянок ландшафту та залежність їх 

одна від одної. 

В.Г. Мордкович, проаналізувавши степові екосистеми згідно вказаних 

градієнтів, перш за все, широтно-зонального, континентального та висотно-

паскового підкреслив їх вражаючу різноманітність у планетарному масштабі. 

Все ж, він вважає, що попри надто виражене варіювання ступенів їх 

забезпеченості вологою, теплом, фіто- та зоомасою у головному вони скрізь 

зберігають ознаки степу. «Від Азії до Нової Зеландії, від Європи до Америки 

степи — це все ті ж дерновинні злаки з ковилою і типчаком, все та ж 

заглибленість центру ваги екосистеми у підземну сферу, та ж різка сезонність 

проявів усіх компонентів екосистеми» [Мордкович, 1982, с. 75; див. також: 

Лавренко и др., 1991, с. 6]. 

Широтно-зональний градієнт найбільш виражений на материку 

Євразія, де ландшафтні зони іноді простягаються на десятки тисяч 

кілометрів. У межах степової зони у напрямку з півночі на південь добре 

виражена зміна ландшафтних підзон. Вони відрізняються своєрідним 

складом рослинності та тваринного світу, які залежать від радіаційного 

балансу, клімату, кількості опадів, ступеню випаровування вологи і т. д., що 

також підпорядковані широтно-зональному градієнту. У той час як кількість 

сонячної радіації збільшується з півночі на південь (від 90 до 120 ккал / 

кв. см), сума річних опадів зменшується (від 430 до 150 мм), а посушливість 

степу зростає до 6 раз [Мордкович, 1982, с. 26—27]. 
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У межах сучасної євразійської зони степів прослідковано зміну з 

півночі на південь 5 ландшафтних підзон [Мордкович, 1982; Лавренко и др., 

1991]. Одна з них, пустельні степи, характерна лише для азіатської території. 

У Східній Європі північну частину степової зони займає луговий степ, 

південний кордон якого проходить від Кишинева через Кременчук, Харків, 

Самару аж до Уфи. Серед численних різновидів трав, які тут зустрічаються, 

домінує різнотрав’я, значно менше злаків, переважно широколистяних видів. 

Південніше розташована смуга справжніх степів. У складі рослинності тут 

ще добре представлене різнотрав’я, але домінуючим видом є ковила. 

[Мордкович, 1982, с. 29-32]. 

Наступні підзони степової екосистеми — посушливий та сухий степ. 

Для першого характерне зменшення у складі рослинності частки 

вологолюбного різнотрав’я і зростання у кілька разів представників 

ксерофітних дерновинно-злакових видів. Різнотрав’я складається із 

складноцвітних та лободових, помітне місце у складі рослинності займає 

полин. Для сухого степу характерне домінування ксерофітних злаків, але 

вони низькорослі у порівнянні із представниками більш зволожених підзон 

степу. Для травостою характерна сильна розрідженість. Ділянки 

посушливого і сухого степу збереглися на території України лише у 

заповіднику Асканія-Нова [Мордкович, 1982, с. 32-34]. 

Для кожної ландшафтної підзони степів характерний певний тип 

грунту. Вони змінюють один одного від чорноземів на півночі, до світло-

каштанових грунтів — на півдні. Цією зміною типів грунтів керують процеси 

накопичення гумусу, карбонатів та солончаків, дія яких неоднакова у межах 

різних підзон. Максимальне накопичення гумусу відбувається на півночі 

степової зони, карбонатів — у центрі, а солончаків — на півдні. Склад 

тваринного світу степової зони також змінюється згідно широтно-зонального 

градієнта. В цілому спостерігається зменшення тваринної біомаси у 

напрямку із півночі на південь [Мордкович, 1982, с. 35— 39, 44— 48]. 
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Специфіка адаптацій степових співтовариств флори і фауни до 

мінливої екологічної обстановки в степу має основні тенденції, що 

об’єднують масу різних пристосувань досить відмінних один від одного 

організмів. Більшість адаптацій поліфункціональні та універсальні, 

розраховані на несподівані екологічні зміни. Крім того, вони добре узгоджені 

між собою, що забезпечує структурну організованість екосистеми 

[Мордкович, 1982, с. 143— 146]. 

В цілому для клімату степової ландшафтної зони характерні 

континентальність, спекотне сухе літо із частими суховіями та холодна зима 

з відлигами та заметілями. Найвищі температури тут сягають +40, 

найнижчі —40 градусів за Цельсієм. Для материкової частини України, 

Молдови та нижньої течії Дону характерний більш континентальний, 

посушливий клімат у порівнянні з кліматом причорноморської смуги степів в 

районі Одеси та в Криму, які в більшій мірі знаходяться під впливом морів 

[Борисов, 1975, с. 170—171; 177— 178]. 

2.2. Геологічні процеси та природні умови за доби верхнього 

палеоліту 

2.2.1. Геологічний та абсолютний вік верхнього палеоліту Східної 

Європи. 

Згідно сучасних даних, геологічний та абсолютний вік верхнього 

палеоліту Східної Європи співпадає із другою половиною валдайського 

(вюрмського) зледеніння [Марков, Величко, 1967; Величко, 1973; Иванова, 

1982; Праслов, 1984; Soffer, 1985; Синицын, Праслов, 1997], що відповідає 

останній третині чи навіть середині 3-ї та повністю 2-ій киснево-ізотопним 

стадіям (oxygen-isotopes stage — OIS) [Gamble, 1986, p. 75—77; Dolukhanov еt 

al. 2001; Величко, Фаустова, 2009, с. 33]. Його початок співпадає із 

серединою «пізньоплейстоценової льодовикової епохи — близько 40000 

років тому» [Величко, Куренкова, 2009, с. 88]. 

Кінець доби верхнього палеоліту співвідносять із межею двох 

геологічних епох — плейстоцену і голоцену. Ще у 1969 році на VIII конгресі 
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INQUA в Парижі рекомендували його хронометричне визначення у 

10 тис. р. т., коли після останнього короткого похолоданняя у Пізньому 

Дріасі почалося глобальне потепління [Монин, Шишков, 1979, с. 220]. 

Більшість вітчизняних дослідників, зазвичай, датували його часом близько 

10,3 тис. р. т., коли в Європі замість плейстоценових перигляціальних степів 

остаточно сформувався голоценовий зональний ландшафт [Величко, 1973, 

с. 119, 125; Чеботарева, Макарычева, 1982, с. 27; Величко и др., 1999, с. 49; 

Dolukhanov, 1993]. 

Згідно комплексу сучасних даних палеографи визначають певний 

часовий відтинок як перехідний від плейстоцену до голоцену: 13—

10 тис. р. т. (некаліброваних) [Rousseau et al., 2001] чи, навіть, 13,3—

7,8 тис. р. т. [Матвіїшина (ред.), 2010, с. 127]. 

М.С. Комар вказує, що у 2008 р. на базі даних сучасних досліджень 

кернів льодового щита Гренландії виконавчий комітет Міжнародного союзу 

геологічних наук (IUGS) ратифікував визначення віку межі 

плейстоцену/голоцену як 11,7 тис. р. т. [Комар, 2011, с. 13]. 

Найбільш ранні і, на думку дослідників, достовірні радіокарбонові дати 

для визначення початку верхнього палеоліту в Східній Європі отримано в 

2000-і роки на середньому Дону (Борщовський район, Воронізька область, 

РФ) у результаті досліджень багатошарової верхньопалеолітичної стоянки 

Костьонки 14 (Маркина гора). Згідно останніх даних [Синицын, 2015, 2018], 

для її нижнього культурного шару (IVб) отримано радіовуглецеві (РВ) дати: 

—36970±560 т. р. т. (Beta-195966) і —37240±430 т. р. т. (GrA-10948), які, 

згідно результатів їх калібрування займають позицію у межах 41,4—42,3 тис. 

р. т. Ці дані послужили основою для виділення «пласта» початкового 

верхнього палеоліту регіону, який визначають синхронні культури: 

спіцинська (Костьонки 17) та культура нижнього (IVб) шару Костьонок 14 

[Синицын, 2018, с. 15, 16]. Отримані за деякими матеріалами 

Костьонківсько-Борщовського району більш ранні дати [Holliday et al., 2006; 
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Haesaerts et al., 2017], на думку дослідників, потребують додаткової 

«атрибуції археологічного матеріалу», який використано для датування 

[Синицын, 2018, с. 17]. 

Дослідники вважають, що на території України однією із найбільш 

ранніх верхньопалеолітичних стоянок, забезпечених абсолютним датуванням 

є Сокирниця 1 (шар ІІІ), розташована у Хустському районі Закарпатської 

області. Одна із серії її абсолютних дат— «середньостатистична р/в датa — 

38800±110 тис. р. т. (Кі-10837)». Індустрія пам’ятки демонструє 

«індиферентний ранній верхній палеоліт» [Усик та ін., 2018, с. 78], який 

доповнює «комплекси Східної Європи, такі як, наприклад, Костьонки 14 

(IVб)» [Усик та ін., 2004, 2018; див. також: Залізняк, 2010, с.7; Степанчук та 

ін., 2013, с. 178]. Тобто, існування доби верхнього палеоліту Східної Європи 

визначається часовим відтинком приблизно 38—10 тис. некаліброваних 

(н/кал.) років тому. 

2.2.2. Дані реконструкцій геологічних подій та природних умов пізнього 

плейстоцену. 

Для реконструкцій природного середовища, в якому існували люди 

доби палеоліту використовують геологічні (гранулометричні, морфометричні 

та хімічні аналізи відкладів), палеоботанічні (спорово-пилковий аналіз) та 

палеонтологічні (видовий склад фауністичних залишків) дані. Однак їх 

використання та інтерпретація пов’язані з певними проблемами. Так, 

геологічні дані скоріше здатні фіксувати зміну клімату, аніж реконструювати 

конкретне природне середовище, а палеоботанічні вказують на зміни складу 

рослинності, які не є синхронними кліматичним змінам. До того ж, темпи 

змін для різних видів рослинності можуть значно відрізнятися. 

Палеонтологічні рештки зі стоянок не зовсім адекватно відображають 

оточуюче їх природне середовище, тому що вони, здебільшого, є результатом 

мисливської діяльності людини, часто — на види-мігранти, а не на ті, що 

існували поблизу стоянки постійно. Тому реконструкції, побудовані на цих 

даних досить відносні і часто значно відмінні [Soffer, 1985, p. 147—148]. 
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Виконані різними дослідниками реконструкції геологічних подій та 

природних умов, що їм відповідали у Східній Європі за доби верхнього 

палеоліту не співпадають. В одній із стратиграфічних схем четвертинної 

системи російських геологів валдайську епоху було розподілено на три 

відтинки. З них середній відтинок (50—25 тис. р. т.) інтерпретували як 

здебільшого теплий міжльодовиковий час (молого-шекснинський 

мегаінтерстадіал), що відділяє дві льодовикові епохи — калінінську (70—

50 тис. р. т.) і осташківську (24—10 тис. р. т.). В ньому виділяють три 

оптимуми, серед яких дунаєвський (30—24 тис. р. т.) вважають найбільш 

вираженим [Гербова, Краснов, 1982, с. 38; Праслов, 1984, с. 20—24]. 

Інші палеогеографи, згідно сучасних даних, які базуються на 

використанні радіокарбонового, уран-торієвого, оптико-люмінесцентного та 

ін. методів, вважають, що пізньоплейстоценова (валдайська) льодовикова 

епоха розпочалася близько 117 тис. р. т. та тривала приблизно до 10 тис. р.т. 

У Євразії та Північній Америці її розподіляють на три етапи, які 

відповідають певним кислородно- ізотопним стадіям (MIS, OIS): ранній 

(117—58 тис. р. т.) — MIS 5a-d та 4; середній (58—25 тис. р. т.) — MIS 3; 

пізній (25—10,7 тис. р. т.)  —MIS 2. Етапи відрізняються один від одного 

ступенем похолодань і потеплінь. З них середній — вважають інтервалом 

(мегаінтерстадіал, пленігляціал) між першим та останнім (пізній гляціал) 

етапами, для якого були характерні зменшення розмірів зледенінь та декілька 

фаз пом’якшення клімату [Величко, Фаустова, 2009, с. 32]. 

У Євразії в другій половині льодовикової епохи центр покровного 

зледеніння містився на Скандинавському півострові, а в кінці епохи 

створилися умови для найбільшого росту скандинавського льодовика, що й 

визначило максимальне похолодання в Європі. Для Східної Європи його 

визначають часом близько 24—17 тис. р. т. Для часу максимального 

пізньовалдайського розповсюдження зледеніння (21—18 тис. р. т.) у Східній 

Європі існує кілька варіантів реконструкцій [Величко, Фаустова, 2009, 

с. 32—41]. 
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Згідно однієї із реконструкцій, в цей час льодовик, насуваючись зі 

Скандинавії на Східноєвропейську рівнину близько 20 — 17 тис. р. т. вкрив її 

північно-західну частину. В цей час на Східноєвропейській рівнині знову 

посилились кріогенні, делювіально-соліфлюкційні і ерозійні процеси та 

встановились різко континентальні кліматичні умови із встановленням 

ландшафтів тундрово-степового і степового характеру зі спрощеною 

зональною (гіперзональною) структурою розповсюдження флори і фауни 

[Величко, 1982, с. 68; Чеботарева, Макарычева, 1982, с. 24—25; Величко и 

др., 1999, с. 50]. 

Часу максимального пізньовалдайського похолодання відповідає 

зниження рівня Чорного моря майже на 100 м і висихання Азовського моря 

(післясурожська регресія). У цей час остаточно припинився зв’язок Чорного і 

Каспійського морів, який здійснювався через Маничську протоку протягом 

раннього і середнього плейстоцену. Чорне море перетворилося у 

напівопріснений проточний новоевксинський басейн. У північній і північно-

західній його частинах були осушені значні території сучасного 

мілководного берегового шельфу, які перетворилися в алювіальні рівнини 

(Рис. 2) [Величко, Халчева, 1982, с. 71; Благоволин и др., 1982, с. 12; Кинд, 

1982, с. 146; Федоров, 1982, с. 270; Чепалыга, 1982; Чепалыга и др., 1989]. 

Х.А. Арсланов склав геохронологічну шкалу та кореляцію геологічних 

подій у межах Східно-Європейської рівнини за доби плейстоцену, яка 

базується на серії радіовуглецевих дат. В ній середньовалдайський 

(вюрмський) мегаінтерстадіал охоплює час від 60 / 58 тис. р. т. до 

25 тис. р. т., що приблизно відповідає геохронологічній шкалі океанічних 

відкладів (58—27 тис. р. т.). Для цього часового відтинку характерне 

коливання клімату з двома помітними періодами потеплінь. Останнє 

потепління — дунаєвський міжстадіал дослідник вважає аналогом 

брянського інтервалу. Завдяки датуванню рослинних рештків в кінцевій зоні 

останнього максимального зледеніння встановлено пізньовалдайський вік 

цієї стадії. 
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Дослідник вважав, що підрозділи цієї схеми узгоджуються з даними 

для північної Атлантики та Сибіру про максимальне розповсюдження 

льодовикового покриву близько 18—20 тис. р. т. Після максимальної стадії 

настало короткочасне потепління (16,5 — 15 тис. р. т.), зафіксоване в 

багатьох пунктах Землі. Слідом за ним відбулося досить різке похолодання, з 

яким, на думку дослідника, пов’язані крайові утворення вепсівської стадії, за 

якою слідували досить добре встановлені міжстадіали — Рауніс, Бьоллінг, 

Аллерьод та похолодання, що їх розділяли (нижній, середній і верхній Дріас) 

(Табл. 1) [Арсланов, 1975, с. 25; 1992, с. 17]. 

2.2.2.1. Формування горизонтів лесів та  викопних грунтів. 

Реконструкції природних умов перигляціальних територій багато в 

чому залежать від розуміння процесу формування горизонтів лесів, викопних 

грунтів та інших грунтоутворень, а також їх хроностратиграфії. Особливе 

значення мають дискусії з приводу формування лесових відкладів, 

визначення їх генезису, які точаться серед палеогеографів уже не одне 

десятиліття [Кригер, 1965; Веклич, 1968; Величко, Иванова, 1969; Шанцер, 

1982; Величко и др., 1999; Комар, 2011]. 

Вважають, що характер цих геологічних відкладів відображає дві 

головні тенденції розвитку клімату льодовикової епохи: його коливання, 

виражені у чергуванні лесів і викопних грунтів та загальний напрямок його 

зміни у бік похолодання [Величко, 1973, с. 40]. 

Формування пилувато-суглинистих лесових відкладів пов’язане з 

процесами фізичного й хімічного вивітрювання в континентальних 

льодовикових природних умовах. Воно відбувалося попереду фронту 

наступу льодового щита і співпадало з першою фазою зледеніння, 

включаючи максимальну стадію. Під час відступу та деградації льодового 

щита формування лесів припинялося, очевидно, у зв’язку зі зменшенням 

континентальності клімату [Величко, 1973, с. 202, 207]. 

Лесові відклади є характерною рисою холодних, перигляціальних епох. 

Особливо широкого розповсюдження вони набули в Європі під час 
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холодного відтинку пізнього плейстоцену. Але якщо у Західній і Центральній 

Європі лесові відклади представлені окремими розрідженими ділянками, то у 

Східній Європі — практично, єдиним масивом [Величко, Халчева, 1982, 

с. 70—71]. При цьому існує нерозривна єдність горизонтів лесів, пов’язаних з 

ними викопних грунтів та кріогенних явищ [Величко, Халчева, 1982, с. 70—

71; Величко, Морозова, 2009, с. 49]. 

На території Східноєвропейської рівнини знаходиться найбільш 

обширна лесова область земної кулі. Північний кордон лесового покрову 

співпадає з північними кордонами Волинської і Наддніпровської височин та 

східним краєм Дніпровської низини. Далі на схід вона займає території у 

межах Середньоруської і Центрально-Московської височин та, частково, 

південь Валдайської височини. Південні межі сучасної лесової області 

співпадають з береговою лінією Чорного і Азовського морів. Висловлюється 

припущення, що у валдайську епоху вони могли проходити південніше, 

захоплюючи сучасну зону мілководного шельфу, яка під час максимуму 

останнього зледеніння перетворилася на сушу [Величко, Халчева, 1982, с. 71; 

Благоволин и др., 1982, с. 12; Кинд, 1982, с. 146]. 

Накопичення лесів у Східній Європі відбувалося нерівномірно як у 

широтному так і меридіональному напрямках, що пояснюється різницею 

кліматичних та геоморфологічних умов на різних територіях. На 

Східноєвропейській рівнині потужність відкладів варіює з півночі на південь 

у межах від 2—3 м — на півночі і півдні до 8—10 м — у середній частині. В 

той же час помітне зростання і площі і потужності лесового покриву із 

заходу на схід, на території, що простяглася від Карпат до Заволжя. Ці дані 

співпадають із даними гранулометричного і мінералогічного складу лесів 

різних територій. Вони свідчать про деяке зростання хімічного вивітрювання 

з півночі на південь і ступеню континентальності клімату — із заходу на 

схід. У той час як у центральній частині європейської лесової області 

накопичення лесів відбувалося здебільшого у спокійних атмосферних 
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умовах, у південних приморських районах — в умовах активізації вітрів 

[Величко, Халчева, 1982, с. 71—73; Величко, Морозова, 2009, с. 49—51]. 

Процеси накопичення лесових відкладів не були ідентичними протягом 

усіх холодних фаз валдайського льодовиків’я. На Східноєвропейській рівнині 

акумуляція лесів значно активізувалася у післябрянську епоху, що, можливо, 

свідчить про існування в цей час особливого атмосферного режиму поблизу 

льодового щита. В цілому для усіх типів лесових відкладів на різних 

територіях більш характерні риси спільності, гомогенності, аніж відмінності. 

Це є доказом того, що вони формувалися у близьких умовах різко 

континентального клімату і були особливим типом грунту льдовикової 

епохи. Така думка співпадає з висновком палеоботаніків та літологів про 

існування у холодні періоди в помірному поясі спрощеної (гіперзональної) 

природної структури замість зональної —у періоди потеплінь. Для 

гіперзональних структур характерне домінування відкритих тундрово-

степових і степових ландшафтів і майже повне зникнення лісової 

рослинності [Величко, 1973, с. 59; Величко, Халчева, 1982, с. 74]. 

На території Східноєвропейської рівнини дослідники для епохи 

плейстоцену нараховують близько 7 горизонтів лесів та 6 похованих грунтів 

чи грунтових комплексів, а також сліди близько п’яти криогенних 

деформацій. Пізньоплейстоценові леси у Східній Європі залягають на чітко 

визначеному мізинському викопному грунті (аналог штильфріду А 

Центральної Європи). Його перекриває перший лесовий горизонт (лес I — 

хотильовський) потужністю близько 2 м [Величко, 1973, с. 40; Величко, 1982, 

с. 67]. Час його формування співставляють зi стадіями MIS (OIS) 4 та, 

частково, MIS (OIS) 3 [Величко, Морозова, 2009, с. 51]. 

Брянський похований грунт, що перекриває хотильовський лес 

розглядають як результат пом’якшення клімату в період близько 32—

24 тис. р. т., що хронологічно співпадає з дунаєвським інтервалом 

льодовикової епохи [Величко, 1973, с. 40; Величко и др., 1999, с. 48; 

Чеботарева, Макарычева, 1982, с. 24—25]. Щодо нижнього кордону 
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викопного грунту, існує думка, що його можна знизити до 45—50 тис. р. т. 

[Вознячук и др., 1969]. 

У деяких місцях простежено кілька фаз формування брянського 

горизонту, тому, вважають дослідники, його «слід розглядати як 

інтегральний хроностратиграфічний рівень, що відображає складні події 

середньовалдайського інтерстадіалу, який відповідає основній частині MIS 

(OIS) 3» [Величко, Морозова, 2009, с. 51]. 

Аналогами брянського грунту в інших частинах Європи являються 

поховані грунтоутворення: гляйнцький (Східна Германія), РК — 1 (Чехія), 

Менде — Ф (Угорщина), штільфрід Б (Австрія), коморники (Польща), 

денекамп ( Західна Європа ), частково, витачівська (Україна) [Величко, 1973, 

с. 48; 1982, с. 67— 68; Величко и др., 1999, с. 48; Грибченко, 2011, с. 101]. 

Після завершення етапу формування на території Східноєвропейської 

рівнини брянського грунту «початок нової самої суворої хвилі похолодання 

зафіксувався у структурі володимирського кріогенного горизонту, що 

порушив грунтовий комплекс» [Величко, Морозова, 2009, с. 51]. 

Впродовж післябрянського часу, від 24 тис. р. т. і до 

пізньольодовиків’я здебільшого формувалися лесові горизонти, один з яких, 

лес II (деснянський) співпадає із максимумом валдайського похолодання. 

Між ним та горизонтом лесу III (алтинівським) залягає тонкий прошарок 

оглеєння (трубчевський горизонт, який розцінюють як пом’якшення клімату 

інтерстадіального характеру близько 16—15 тис. р. т. Подібні прошарки —

рівні «ефемерного» грунтоутворення, зафіксовані в різних регіонах 

Східноєвропейської рівнини відомі під різними назвами (трубчевсський, 

дофінівський, весело-вознесенський, пущинський, зарайський та ін.). Їх 

розцінюють як короткі періоди «стабілізації палеоповерхонь у локальних 

умовах палеорельєфу» [Грибченко, 2011, с. 101—102]. Товщина 

післябрянських лесів перевищує більш ранній, хотильовський, у кілька разів. 

Час їх формування співставляється із OIS 2 (24 — 10 тис. р. т.) [Величко и 
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др., 1997, с. 166; Gribchenko, Kurenkova, 1999, р. 81; Величко, Морозова, 

2009, с. 51]. 

Цьому часу відповідають сліди кількох кріогенних горизонтів — у 

покрівлі брянського грунту та лесу I (алтинівського). Дослідники вважають 

за можливе датувати також мерзлотну деформацію покрівлі останнього 

лесового нашарування, розцінюючи її як наслідок розвитку та деградації 

пізньовалдайської мерзлоти, що могла проходити у два етапи. Початок хвилі 

криогенезу, на їх думку, можна віднести ще до часу близько 17—15 тис. р. т., 

рецидив мерзлоти — до періоду похолодання Дріас III, а остаточну 

деградацію — до початку голоцену (10, 5 тис. р. т.) [Величко, 1973; Величко, 

Халчева, 1982; Величко и др., 1997; Величко, Морозова, 2009, с. 51—-52]. 

У Північному Надчорномор’ї за відсутності багатолітньої мерзлоти 

пізньоплейстоценові лесові формації у порівнянні з більш північними 

територіями представлені слабкіше, вони часто видозмінені [Величко и др., 

1997, с. 16; Gribchenko, Kurenkova, 1997]. На території Причорноморської 

низовини формування лесових відкладів «протягом антропогенового періоду 

відбувалось в умовах сухого клімату при постійній дії ґрунтоутворюючих 

процесів» [Федорченко, 1974, с.11]. 

2.2.2.2. Кліматичні та  природні умови  за  доби верхнього 

палеоліту. 

Згідно даних палеогеографів, час, коли на території Східної Європи 

з’являються найдавніші верхньопалеолітичні стоянки відповідає другій 

половині середнього валдайського мегаінтерстадіалу (OIS 3) із досить 

високим ступенем теплозабезпеченості його окремих фаз. Близько 24—

25 тис. р. т. із закінченням мегаінтерстадіалу клімат починає змінюватися у 

сторону похолодання [Величко, Куренкова, 2009, с. 89; Грибченко, 2011, 

с. 100]. 

Основні характеристики кліматичних і природних умов упродовж 

різних відрізків другої половини валдайської льодовикової епохи на території 

Східноєвропейської рівнини дослідники реконструюють згідно даних 
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вивчення геологічних відкладів, слідів кріогенних явищ, пилку рослин та 

рештків фауни. 

Остання третина середньовалдайського (добрянського) періоду — це 

час накопичення лесових відкладів (хотильовський лес I), яке відбувалося в 

холодних гіперзональних умовах континентального клімату. Однак, він був 

більш вологим у порівнянні з часом накопичення післябрянських лесів. 

Вважається, що, в цілому, клімат у цей час був не більш суворий, ніж той, що 

спостерігається у зоні сучасної багатолітньої мерзлоти на північному сході 

Європи, де січнева температура сягає не нижче —12—16 градусів, річна 

кількість опадів — близько 500 мм, а рослинність бідна та розріджена 

[Величко, Морозова, 1982, с. 118]. 

На самому початку пізнього валдаю, під час брянського інтервалу 

відбулося деяке пом’якшення клімату, хоча ознаки континентальності та 

гіперзональності все ще зберігалися. Для більшої частини територій 

Східноєвропейської рівнини були характерні відкриті ландшафти із 

домінуванням тундрово-степової рослинності за участю деревних порід у 

центральних районах. Деякі дослідники вважають кліматичні умови часу 

формування брянського похованого грунту досить суворими, близькими до 

сучасних умов Центральної Якутії із зимовими температурами — 25—30, а 

літніми +16—18 градусів. Для цього періоду характерна поступова зміна 

клімату у бік похолодання, яка скінчилася формуванням володимирського 

горизонту кріогенезу, який простежено на поверхні брянського похованого 

грунту. На території Східноєвропейської рівнини його південна межа сягала 

49-го градуса північної широти (рівня Кривого рогу) [Величко, 1973, с. 48; 

Величко, Морозова, 1982, с. 119; Величко и др., 1999, с. 49; Величко, 

Морозова, 2009, с. 51—-52]. 

Природні умови на території Східноєвропейської рівнини протягом 

наступного післябрянського, пізньовалдайського часу (від 24 до 13—

14 тис. р. т.) дослідники вважають найбільш суворими. Це був період 

розвитку перигляціальних умов із найбільш континентальним кліматом у 
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порівнянні з іншими відрізками валдайської льодовикової епохи. В цілому 

для нього було характерне домінування відкритих ландшафтів 

перигляціального степу із збереженням лісової рослинності лише в долинах 

річок і балок, широким розповсюдженням багатолітньої мерзлоти та 

інтенсивним накопиченням лесових відкладів. В результаті зниження рівня 

Чорного моря майже на 100 та висихання Азовського моря були осушені 

значні території сучасного мілководного берегового шельфу, які 

перетворилися в алювіальні рівнини [Величко, Халчева, 1982; Величко и др., 

1999; Щербаков, 1982]. 

Згідно даних спорово-пилкового аналізу четвертинних відкладів 

дослідники виконали реконструкцію рослинного покриву 

Східноєвропейської рівнини другої половини Валдайської льодовикової 

епохи (Рис. 2, в). Вони вважають, що під час формування брянського 

похованого грунту в південній частині Середньоруського підвищення так же 

як і в районі м. Кременчук в Україні існував лісостеп. Його лісові формації 

включали широколистяні породи (дуб, в’яз і липу). Південну частину 

рівнини займав степ, за складом рослинності близький до сучасного, а межа 

між зонами степу і лісостепу проходила приблизно там же, де і зараз 

[Гричук, 1969, с. 64; Гричук, Борисова, 2009]. 

У період максимального розповсюдження материкового зледеніння 

рослинність на території Східноєвропейської рівнини була значно біднішою. 

У північній її частині, вздовж периферії Скандинавського льодового щита 

простяглася вузька смуга своєрідної прильодовикової рослинності, що 

поєднувала тундрові і степові трав’яні угруповання з невеликою домішкою 

березового, соснового та листяного рідколісся. Далі на південь, у середній 

течії Дніпра, Прип’ятському Поліссі, та у верхній течії Дону і Оки 

рослинність набувала характеру перигляціального лісостепу (лугового степу 

у поєднанні з березовими, сосновими та листяними лісами) [Гричук, 1982; 

Гричук, Борисова, 2009]. 
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Південну частину Східноєвропейської рівнини аж до тогочасного 

узбережжя Чорного моря (Новоевксинського басейну) займали 

перигляціальні степи. Подекуди на цій території, здебільшого на підвищених 

ділянках рельєфу (Волино-Подільська височина, Донецький кряж) існувала 

рослинність лісостепового характеру з елементами широколистяної флори 

(південний перигляціальний лісостеп). Дослідники вважають, що як склад 

так і зональна структура рослинного покриву періоду максимального 

валдайського похолодання у Східній Європі не мають аналогів у сучасній 

європейській рослинності і свідчать про різко континентальний клімат 

[Гричук, 1982, с. 100—107; Гричук, Борисова, 2009]. 

Українські палеогеографи на початку 2000-х років зробили уточнення 

хронологічних рамок стратиграфічних горизонтів своєї схеми у зв’язку із 

накопиченням нових абсолютних дат та проведенням ретельної синхронізації 

їх із горизонтами відомих європейських стратиграфічних схем. Ця робота 

активізувалася у зв’язку з підготовкою і проведенням ряду міжнародних 

семінарів, включаючи засідання комісії з Європейської четвертинної 

стратиграфії INQUA, проведеної в Києві у 2001 році [Гожик та ін., 2000, 

с. 11, 24—27; Gozhik et al. 2001, р. 32—33; Rousseau et al. 2001]. 

Новий варіант схеми в загальних рисах співпадає із раніше 

опублікованою схемою українських геологів, що базувалася на даних 

абсолютного датування грунтів [Шелкопляс и др., 1986, с. 32— 35, 92— 97]. 

У порівнянні з відомою регіональною схемою стратиграфії та 

палеогеографічної етапності плейстоцену України [Веклич, 1982, с. 49; 1989, 

с. 10], якою раніше досить часто користувалися українські археологи, 

хронологічні рамки сратиграфічних горизонтів епохи плейстоцену у сучасній 

схемі «помолодшали» [Gozhik еt al. 2001; Rousseau еt al. 2001; Герасименко, 

2004; 2010] (Табл. 1). 

Дослідники виділяють етапи грунто- і лесоутворення на території 

України за доби плейстоцену, і, пов’язуючи їх із теплими та холодними 

етапами формування природних умов співставляють із певними ізотопними 
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стадіями цієї епохи. Детальніше зупинимося на етапах, синхронних другій 

половині валдайського (вюрмського) зледеніння. 

Витачівський (vt) етап (55—27 тис. р. т.) формування чотирьох 

буроземних грунтів із прошарками лесів між ними корелюється з початком 

OIS 3 і з міжстадіалами та інтерстадіалами середнього валдаю (середнього 

пленігляціалу). Нижні грунти сформувалися на бореальних лісо-степових, а 

верхні — на сухих степових ландшафтах. На півдні України вони карбонатні, 

часто загіпсовані.  [Gozhik et al. 2001, p. 33]. Дослідники вважають, що 

міжстадіали vt-1b1, vt-1b2 і vt-3b відповідають  інтерстадіалам Моерсхофд, 

Хенгело і  Денекамп західноєвропейських схем, а стадіали vt-1в-vt-1в2 і vt-2 

– стадіалам Хессело і Гунеборг [Герасименко, 2004, 2010, c. 128]. Останній 

(чи два останні) vt інтерстадіали корелюються із брянським грунтом схеми 

А.О. Величка [Матвіїшина, 2010 (ред), с. 103]. 

Вище розташовані горизонти бузького лесу, дофінівського похованого 

грунту і причорноморського лесу, які сформувалися в пізньовалдайський час 

після 27 тис. р. т. [Gozhik еt al. 2001, p. 33]. 

Бузький (bg) етап (27000— 18000 р. т.) формування потужного (12—18 

м) горизонту лесу згідно розвитку ініціальних грунтів поділяється на кілька 

стадій. Він корелюється із OIS 2, першою стадією валдайського зледеніння та 

із піком акумуляції західноєвропейських лесів між 27000 і 20000 р.т. Для 

його першої стадії (bg-d) були характерні перигляційні умови, які виражено у 

морозобійних порушеннях витачівського грунту. Леси бузького горизонту 

крупнопилуваті, суглинисті, з високою карбонатністю та слідами криогенних 

деформацій. У нижній та верхній частинах відкладів простежуються 

ембріональні (ініціальні) поховані грунти, що свідчить про короткочасні 

потепління. Для останньої стадії формування бузького лесу (bg-f) була 

характерна аридизація, яка виражалась у гомогенізації лесів, редукції лісів та 

ксерофітизації степів.  У цей час на півдні України переважали близькі до 

перигляціальних ландшафти із домінуванням трав’янистої рослинності 

ксеротичного типу за участі полину, лободових, злакових [Сиренко, Турло, 
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1986, с. 106—108; Герасименко, 2004, с. 19, 2010, с. 128]. Саме для цього 

горизонту дослідники тепер реконструюють найбільш суворі природні умови 

із континентальним кліматом, характерним для максимального похолодання 

під час останнього зледеніння [Rousseau еt al. 2001, p. 354]. 

Дофінівський (df) етап (18/17—15 тис. р. т.) формування похованого 

грунту датується в межах України неоднаково: інтервалом від 16,1 до 

13,7 тис. р. т. [Gozhic еt al. 2001, p. 33], чи від 17,1/18 до 15,3 тис. р. т. 

[Герасименко, 2004; Гожик та ін., 2000, с. 24]. За наявністю лесового шару у 

відкладах грунту дофінівський етап поділяють на 2 підетапи. Умови 

формування горизонту часу оптимуму і заключної стадії дослідники 

оцінюють як прохолодні та посушливі [Сиренко, Турло, 1986]. Згідно 

палінологічних даних на початку етапу на півдні України ландшафти були 

бореальні сухостепові, а в кінці — напівпустельні на засолених грунтах 

[Герасименко, 2004, с. 20; 201, с. 128]. 

У цей час «степова зона простяглася північніше м. Дніпропетровськ. 

На ранньому оптимуму <…> формувався різнотравно-злаковий степ з 

байрачними лісами. На заключній стадії переважав сухостеповий ландшафт» 

[Степанчук та ін., 2013, с. 171]. 

Причорноморський (рс) етап (15—10 тис. р. т.) формування лесових 

відкладів та бурих грунтів дослідники поділяють на 3 підетапи. Перший із 

них (близько 14,5 тис. р. т.) — найхолодніший і найпосушливіший, із 

домінуванням на півдні України перигляціальних сухостепових і 

напівпустельних ландшафтів. Грунти 2-го підетапу синхронізують із 

аллерьодом або бьоллінгом-аллерьодом і співставляють їх із 

пізньольодовиковими міжстадіалами, а 3-й підетап — з пізнім дріасом 

[Гожик та ін., 2000, с. 24; Gozhik еt al. 2001, p. 33; Герасименко, 1997; 2004, 

с. 20; 2010. с. 128]. 

Цей «останній холодний етап плейстоцену» характеризувався на 

більшій частині України «перигляціальним лесоутворенням», коли у її 

центральній і південно-східній частинах існував перигляціальний степ, а «у 
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Приазов’ї та Причорномор’ї домінував ксерофітний степ» [Степанчук та ін., 

2013, с. 171]. 

Кореляція кількох основних європейських геостратиграфічних схем 

(Табл.1) дозволяє порівнювати і синхронізувати зафіксовані в них основні 

геологічні та палеокліматичні етапи другої половини вюрмської (вадайської) 

епохи. Так, час формування свити витачівських похованих грунтів, співпадає 

з міжстадіалом «Громадянський проспект», лієсціємським похолоданням і 

частково — з дунаєвським міжстадіалом (часом формування брянського 

похованого грунту) російських схем. 

Максимальна стадія похолодання у різних схемах займає приблизно 

синхроний часовий інтервал: бологовсько-єдрівська стадія, час накопичення 

лесу II (десниньського) та друга половина холодного періоду — часу 

формування бузького лесового горизонту. Пік максимуму 

пізньовалдайського похолодання в Східній Європі, здається, може бути 

синхронним стадіалу, зафіксованому між інтерстадіалами Ложері і Ляско в 

Західній Європі. Потепління після максимуму похолодання в різних 

східноєвропейських схемах приблизно співпадає (дофінівський похований 

грунт, рівень оглеєння). 

2.3. Харчові ресурси життєзабезпечення населення регіону 

2.3.1. Роль тваринних та рослинних харчових ресурсів. 

Згідно етнографічних даних про сучасних мисливців-збирачів провідна 

роль у здобуванні засобів існування північніше 60-го градуса від екватора 

належить полюванню [Lee, 1968, р. 43; Gamble, 1986, р. 100]. Дещо 

складнішу картину домінування тваринних чи рослинних харчових ресурсів 

у тих чи інших груп сучасних мисливців-збирачів дає Р. Келлі, згідно якої 

домінування полювання частіше зустрічається в холодному кліматі та в 

умовах відкритих просторів [Kelly, 1995, p. 68—69]. 

Вважається, що на протязі в цілому холодної Валдайської (вюрмської) 

льодовикової епохи у Європі рослинність не відігравала суттєвої ролі у 

безпосередній забезпеченості людини продуктами харчування. Скоріше, вона 
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приймала участь у цьому процесі опосередковано завдяки вживанню людьми 

м’яса тварин, які виробляли протеїн з рослинної їжі [Gamble, 1986, р. 100]. 

А.С. Семенов вважав, що збиральництво — це найдавніша «економіка 

людства», яка не потребувала складного технічного оснащення, але вимагала 

постійної щоденної роботи, забезпечуючи при цьому досить мізерний 

результат. Із етнографії відомо, що жінки були збирачами насіння рослин, 

горіхів, фруктів, коренів, яєць і т. і. Їх оснащення зазвичай складалося із 

копальної палки та сумки або корзинки для переноски зібраних продуктів 

[Семенов, 1974, с. 10]. 

Мисливство, на думку дослідника, є певною мірою ускладненим і 

технічно вдосконаленим збиральництвом, яким зазвичай займалися чоловіки 

і яке потребує як значно складніших знарядь так і спеціальної підготовки для 

його використання. За наявності достатньої кількості тварин в оточуючому 

середовищі та високого рівня мисливської техніки полювання відігравало 

домінуючу роль і могло досягати певної спеціалізації [Семенов, 1974, с. 13]. 

К.Н. Степанова у підбірці даних про роль рослинних продуктів у житті 

верхньопалеолітичної людини розглянула основні напрямки сучасних 

досліджень із цієї проблематики [Степанова, 2014]. До них належить 

археологічний напрямок, визначений ще у 1970-і роки О.М. Рогачовим [1973] 

як вивчення даних «ускладненого збиральництва» згідно спроб дослідження 

так званих землекопних (кістяних) знарядь та знарядь для подрібнення 

матеріалів рослинного походження (кам’яних жернов, розтиральників, 

ступок, тощо), які іноді присутні у культурному шарі пам’яток. Згідно 

сучасних досліджень відомо, що не на всіх пам’ятках подібні знахідки 

присутні, а забезпечення цього напрямку необхідним рівнем обґрунтування і, 

як мінімум, ретельними трасологічними дослідженннями названих знарядь 

тільки розпочинається [Скакун и др., 2018], до того ж, ці знаряддя часто 

виявляються багатофункціональними [Степанова, 2014, 2018]. 

До інших напрямків належать дані суміжних наук — ботаніки 

(вивчення слідів рослинних залишків на знаряддях) та антропології 
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(вивчення дієти палеолітичних людей згідно інтенсивності накопичення 

стабільних ізотопів азоту 15N та вуглецю 13C у кістковій тканині, а також 

слідів захворювання карієсом на зубах, що вважається результатом вживання 

рослинної їжі, насиченої вуглеводами, у тому числі, цукром). 

Тобто, археологічні, археоботанічні та археоантропологічні матеріали 

забезпечують певні дані для «неявної кореляції» визначення ролі рослинної 

їжі у раціоні верхньопалеолітичної людини. Все ж, як відмічає дослідниця, 

вказані напрямки досліджень не достатньо забезпечені масовим матеріалом і 

поки що не надають необхідних даних для аргументованих висновків про 

роль рослинної їжі та її фактичний відсоток у харчовому раціоні конкретних 

співтовариств доби верхнього палеоліту [Степанова, 2014, с. 304]. 

До того ж, вважається загальновизнаним, що «саме в епохи похолодань 

формувалися колективи спеціалізованих мисливців, так як забезпечення 

жирною і м’ясною їжею ставало необхідним для виживання» [Степанова, 

2014, с. 305]. 

Стосовно наявності конкретних даних про роль збиральництва та 

вживання у їжу рослинних продуктів верхньопалеолітичним населенням 

регіону певні дані забезпечують результати трасологічних досліджень 

археологічних знахідок. 

Проведені нещодавно Г.В. Сапожниковою трасологічні дослідження 

кам’яних знарядь кількох основних верхньопалеолітичних стоянок 

Північного Надчорномор’я вказують на незначну роль збиральництва у 

життєзабезпеченні їх мешканців. Знаряддя ускладненого збиральництва 

складають у їхніх комплексах менше 1% у порівнянні зі знаряддями 

полювання та обробки мисливської здобичі (більше 50 %) [Сапожников, 

Сапожникова, 2011, с. 113]. 

Зважаючи як на склад знахідок (фауна, знаряддя для полювання та 

розбирання мисливської здобичі) так і на результати трасологічних 

досліджень ми можемо константувати явну перевагу вживання продуктів 
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мисливства над продуктами збиральництва, перш за все, рослинними, як 

засобу забезпечення харчовими ресурсами населенням регіону. 

Нижче проаналізовано дані дослідження характеру джерел, необхідних 

для здобування м’ясних харчових ресурсів життєзабезпечення населенням 

регіону. Серед найбільш важливих — дані палеонтології та археології про 

видовий склад великих травоїдних і особливості їх розселення на території 

регіону у пізньому плейстоцені, деякі дані про їх походження та етологію, 

склад фауністичних решток, що походять із культурних шарів стоянок. 

2.3.2. Пізній мамонтовий теріокомплекс та специфіка розселення його 

представників у пізньому плейстоцені в Східній Європі. 

У пізньому плейстоцені в Східній Європі існував пізній 

(пізньопалеолітичний) варіант мамонтового теріокомплексу, для якого був 

характерний «розквіт перигляціальної («змішаної») фауни» (табл. 2) 

[Вангенгейм, Флеров, 1982, с. 330; Алексеева, 1990, с. 77]. Він також 

розповсюдився на обширних територіях Євразії та північного-заходу 

Північної Америки. У специфічних кліматичних умовах льодовикової епохи 

пізнього плейстоцену «високопродуктивні відкриті ландшафти дозволили 

тваринам мамонтового комплексу (таким як Mammuthus, Caelodonta, Saiga, 

Ovibos, Bison priscus, Equus ,<…> Marmota) значно розширити свої ареали. 

Лісові види могли зустрічатися у прирічкових ландшафтах» [Барышников, 

Маркова, 2009, с. 79]. 

Палеонтологи, які роблять реконструкцію розселення видів ссавців на 

території Східної Європи у пізньовалдайський час відмічають таку специфіку 

фауни ссавців у Східній Європі як одноманітність її складу на значних 

територіях та сумісне існування видів, характерних для різних сучасних 

природних зон. Все ж, вони зазначають, що певна зональність у 

розповсюдженні видів ссавців, хоча і значно відмінна від сучасної 

зберігалася і у найбільш холодний відрізок пізньовалдайської льодовикової 

епохи. Виділяють три основні області розселення видів ссавців у цей період, 
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межі яких були досить виразними саме у Східній Європі [Маркова, 1982, 

с. 109—113; Барышников, Маркова, 2009]. 

Для першої, прильодовикової області характерним було співіснування 

тундрових (мамонт, шерстистий носоріг, мускусний вівцебик, північний 

олень, песець, лемінг, байбак) і степових (кінь, лисиця-корсак, ховрах) видів. 

На південь від неї, у середній течії Дністра, Дніпра та Дону виділено другу 

область розповсюдження ссавців, у складі яких, окрім тундрових і степових, 

характерних для першої області, обов’язковим компонентом були лісові види 

тварин (благородний олень, лось, кабан). Все ж, і тут домінували мешканці 

відкритих просторів і такий перигляціальний вид як мамонт. 

Південну частину Східноєвропейської рівнини виділено як третю зону, 

серед мешканців якої види, характерні для відкритих, степових просторів 

домінували (бізон), або були присутні (кінь, сайга, баран). Специфіку складу 

фауни степової зони того часу на відміну від сучасного визначали такі 

тундрові види як північний олень і песець. Інколи зустрічалися також рештки 

мамонта і лісових чи близьких до них видів (благородний олень, бурий 

ведмідь, вовк, заєць) (Рис. 2, б). 

Дослідники роблять висновок, що слабо виражена зональність, 

змішаність складу фауни ссавців у різних зонах, проникнення далеко на 

південь тундрових видів були наслідком зростання континентальності 

клімату, встановлення гіперзональних відкритих просторів та деградації 

лісової зони, що призвело до інтенсивних міграцій тварин у пізньому 

плейстоцені на території Європи [Маркова, 1982, с. 109—113; Алексеева, 

1990, с. 76; Рековец, Надаховский, 2007; Барышников, Маркова, 2009]. 

2.3.3. Деякі дані про видовий склад, походження та етологію великих 

травоїдних доби верхнього палеоліту регіону. 

Основну частку промислових тварин мешканців степів Північного 

Надчорномор’я за доби верхнього палеоліту складали ссавці, перш за все, 

великі травоїдні. У степовій зоні серед великих травоїдних, за звичай, 

домінує бізон, часто зустрічається кінь, досить рідко — мамонт, шерстистий 
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носоріг, північний та благородний олені, сайгак, баран, дуже рідко — 

гігантський олень, віслюк, кабан. 

Подекуди трапляються дрібні тварини, полювання на яких могли 

проводити задля м’яса і хутра — заєць, байбак, бобер, борсук. Серед не дуже 

чисельних залишків хижаків, на яких, скоріш за все, полювали виключно 

заради хутра — ведмідь, вовк, песець, росомаха, лисиця, корсак. В окремих 

випадках на стоянках було знайдено кістки птахів, іноді – риб. Залишки 

дрібних гризунів, за звичай, потрапляли в культурний шар природним 

шляхом і їх вивчення може надати інформацію про клімат і ландшафт часів 

існування стоянки за умови, якщо буде доведено їх синхронність 

[Пидопличко, 1938, 1956; Формозов, 1969; Колосов, 1964; Верещагин, 1979; 

Бибикова, 1950; Бибикова, Белан, 1979; Бибикова, Старкин, 1989; Маркова, 

1982; Leonova and Min’kov, 1988; Кротова, 1986а, 1994б, 2013; Krotova et al., 

2016; Секерська, 1999, 2003; Сапожников, Секерская, 2000, 2001; Горелик, 

2001; Степанчук та ін., 2004; Оленковський, Секерська, 2006; Старкин, 2006; 

Леонова и др., 2006; Рековець, 2013; Julien, 2013; Todd, 2013]. 

Наведемо деякі дані про види великих травоїдних, які слугували 

основними об’єктами полювання і складали базу м’ясного раціону населення 

регіону за доби верхнього палеоліту. 

Бізон відноситься до виду Bison priscus (H. Smith, 1827), роду 

Artiodactyla (Парнопалих) [Барышников, Маркова, 2009, с. 87]. Найдавніший 

його представник (Bison sivalensis Lydekker) походить із пізньопліоценових 

відкладів Індії. На півдні Східної Європи найдавніші знахідки виду бізонів 

знайдено в Молдові та Україні (Херсонська обл.). Усі ці ранні форми 

виділяють у підвид Eobison, який характеризувався короткими і відносно 

масивними рогами і припускають, що він міг бути мешканцем лісів та 

лісових долин [Флеров, 1979, с. 112—127; Вангенгейм, Флеров, 1982, 

с. 326—327]. 

Цю примітивну форму бізона у ранньому плейстоцені змінив на 

території Євразії бізон Шентезака (Bison shoetensacki Freudenberg), який 



 123

також мав ряд морфологічних рис, типових для мешканця лісів — загнуті 

роги та зуби, здатні підрізати кору дерев. Дослідники висловлюють 

припущення, що саме бізон Шентезака міг вперше мігрувати з Північно-

Східної Азії в Північну Америку (Bison chaney ?). В цілому ж, вважається, що 

міграції бізонів з північно-східної Азії до Північної Америки відбувалися у 

плейстоцені неодноразово в періоди льодовикових максимумів, що 

супроводжувались морськими регресіями та підняттям дна Берінгової 

протоки [Флеров, 1979, с. 115] . 

На початку середнього плейстоцену ранні Bison priscus широко 

розселилися на території Євразії. Саме серед них вперше виділяються степові 

і лісостепові популяції з широко розкинутими рогами. У середньому 

плейстоцені відбувалося зменшення євразійських форм Bison priscus. В 

Європі, Західному Сибіру і Казахстані в цей час існували типові Bison priscus 

priscus Bojanus — крупні бізони, дещо менші, аніж попередні гігантські 

форми, пристосовані до існування у відносно помірних умовах відкритих 

лісостепових ландшафтів та в лісах. У цей же час у Східному Сибіру, на 

Алясці і в Канаді була розповсюджена форма Bison priscus crassicornis 

Richardson [Флеров, 1979, с. 58—65]. 

На початку вюрму в Західному Сибіру існували перехідні форми від 

Bison priscus priscus до більш короткорогих Bison priscus mediator, в той час 

як у Східному Сибіру та Північній Америці дрібніша форма Bison priscus 

athabascae з’явилася лише в кінці плейстоцену. На час кінця льодовикової 

епохи заміна крупних довгорогих форм бізонів (Bison priscus priscus і Bison 

priscus crassicornis) дрібнішими з короткими рогами відбувається майже у 

всіх основних ареалах їх існування: Bison priscus mediator розповсюджений в 

Європі, «близький до сучасної раси» Bison priscus occidentalis (північний-схід 

Сибіру, Аляска і Канада) та «предка сучасних степових бізонів» Bison priscus 

antiquus (південь Канади і США) [Флеров, 1979, с. 120]. 

У Європі і в Західній, палеоарктичній Азії у період від пізнього 

плейстоцену (середнього вюрму) до раннього голоцену був широко 
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розповсюджений Bison priscus mediator Hilzheimer, 1918 (синонім Bison 

priscus deminutus Gromova). Це був крупний бізон з дещо коротшими у 

порівнянні з більш раннім Bison priscus priscus, але масивними і сильно 

зігнутими рогами [Громова, 1935, с. 124—133; Флеров, 1979, с. 72—74; 

Вангенгейм, Флеров, 1982, с. 327]. К.К. Фльоров вважає, що ці бізони були 

дуже близькі до одночасних їм Bison priscus occidentalis, які мешкали у 

Східному Сибіру, на Алясці і в Канаді. 

У Сибіру у вічній мерзлоті знайдено кілька трупів бізонів цього 

підвиду, які дають досить чітку уяву як про їхній власний екстер’єр так і про 

досить велику схожість їх із європейськими бізонами, останки яких 

збереглися лише у вигляді кістяків, але зовнішній вигляд яких добре 

відображено у творах наскельного палеолітичного мистецтва Європи (Рис. 3, 

А). По цим малюнкам, на думку дослідника, можна також спостерігати 

еволюцію типів європейських пізньоплейстоценових бізонів від Bison priscus 

mediator до сучасних Bison bonasus. Так, якщо граветські та солютрейські 

зображення мають ознаки екстер’єру перших, то більш пізні мадленські — 

вже мають досить виразні ознаки других [Флеров, 1979, с. 72, 73; Абрамова, 

2001-2002]. Він також вказує, що екстер’єрні та морфологічні ознаки 

пізньоплейстоценових Bison priscus і найбільш крупних із сучасних 

бізонів — канадських ліcових бізонів (Bison priscus athabascae) майже 

повністю співпадають (Рис. 3, Б) [Флеров, 1979, с. 46—47, 75]. 

У кінці плейстоцену поступово відбувався розрив ареалу мешкання 

бізонів та їх диференціація, а на початку голоцену на більшій частині 

території Євразії вони вимерли. Решта розділилася на три географічно 

ізольованих популяції, що мешкали: в широколистяних і змішаних лісах 

Європи, Кавказу і Північного Ірану (Bison bonasus Linnaeus), у відкритих 

ландшафтах південної частини Північної Америки (Bison bison Linnaeus) і в 

східному Сибіру, на Алясці та в північній тайзі Канади (Bison athabascae 

Rhoads) [Флеров, 1979, с. 120; Вангенгейм, Флеров, 1982, с. 326—327]. 
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Розподіл плейстоценових форм бізонів згідно ландшафтних зон 

мешкання — проблема, яка досі не вирішена однозначно. Згідно даних, які 

наводить К.К. Фльоров існує два основних типи пристосування: ліси та 

відкриті простори. Перш за все, їх представники відрізняються один від 

одного пристосуванням до різного типу кормів: перші — до м’яких (гілки, 

листя, кора дерев, м’яка лісова трава), другі — до жорстких трав відкритих 

ландшафтів. У зв’язку з цим вони мають відміни в будові зубної системи 

[Флеров, 1979, с. 113]. 

Окрім того, давні форми бізонів, що мешкали у різних ландшафтах 

мали й інші особливості екстер’єру, які також пояснюються відмінами в 

способах їх адаптацій. Так, форми, що мешкали у відкритих ландшафтах, за 

звичай, були крупніші, мали довші роги, більший горб (часте нахиляння при 

поїданні трави), коротші ноги, аніж лісові, яким довгі ноги дозволяли 

діставати гілки дерев, короткі роги — вільніше пересуватися серед дерев. У 

гірських форм задні ноги коротші за передні, що полегшувало спуск по 

крутих косогорах [Флеров, 1979, с. 45, 119]. 

Згідно схеми історії бізонів в Європі, яку наводить К.К. Фльоров 

більшість давніх форм бізонів від пізнього пліоцену до кінця вюрму були 

мешканцями лісів. Формально, на його думку, пристосованими до існування 

у відкритих ландшафтах в Європі були лише кілька форм Bison priscus 

priscus та бізони перехідного типу від них до Bison priscus mediator [Флеров, 

1979, с. 125]. Але він відмічає, що в цілому Bison priscus були більш 

пластичними у відношенні до ландшафту [Флеров, 1979, с. 39] і що більшість 

їх харчувалися більш м’якими кормами, аніж Bison bison, але більш 

жорсткими ніж Bison bonasus [Флеров, 1979, с. 39, 61]. 

Степова зона Східної Європи за доби верхнього палеоліту, на думку 

Н.Г. Білан, яка узагальнила дані сучасних досліджень, була ареалом 

мешкання типових представників відкритих ландшафтів — Bison priscus 

mediator Hilz, синонімом якого є Bison priscus deminutus Gromova, 
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пристосованих до харчування жорстким трав’яним кормом [Krotova and 

Belan, 1993, p. 137—138]. 

Є дані про деякі відміни між двома основними пізньоплейстоценовими 

популяціями бізонів Північного Надчорномор’я: амвросіївської 

(приазовської) та анетівської (південнобузької), специфіку яких А.В. Старкін 

пояснює морфологічними змінами внаслідок пристосування до природних 

умов— особливостей ландшафту, вологості, кормової бази [Старкин, 1996; 

Старкін, 2001, с. 9—13]. 

На початку ХХ століття у Східній Європі існували три географічних 

ізоляти рангу підвиду: Литовський (Bison bonasus bonasus), Карпатський 

(Bison bonasus hungarorum) та Кавказький (Bison bonasus caucasicus). До 

кінця першої третини ХХ століття два останніх— зникли в місцях 

проживання і не збереглися в неволі. Із трьох географічних ізолятів на 

початку 1980-х років єдиним природним видом зубра був литовський, що 

зберігся на території Литви і Польщі. Окрім того, у кількох заповідниках 

Східної Європи розводять гібрид кавказько-литовського (біловезького) зубра 

(Приоксько-терасний заповідник, Росія) та зубробізона—гібрид литовського 

(біловезького) зубра й американського бізона (Bison bison) (заповідник 

Асканія Нова, Україна) [Гиляров (ред), 1986, с. 219]. 

Кінь (Equus caballus L.) — представник роду Perissodactyla 

(Непарнопалих) ссавців [Барышников, Маркова, 2009, с. 86], який вперше 

з’явився ще 1,5—2 млн. років тому в перехідний період від пліоцену до 

плейстоцену, розселившись пізніше в степах північної півкулі. Кінь як 

індикаторний вид мамонтового фауністичного комплексу був постійним 

супутником мамонта. Будучи на початку і в середині четвертинного періоду 

досить крупною твариною, він у пізній льодовиковий період стає значно 

дрібнішим [Верещагин, 1979, с. 47—48]. 

В.І. Громова висловила припущення, що особливості цих змін могли 

залежати від кліматичних умов. В теплому кліматі і в лісових ландшафтах 

тварини зберігали крупні форми, а в холодних і сухих — ставали 
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дрібнішими. Вона виділила крупну форму з масивними метаподіями і 

широкими копитами (Equus latipes Gromova) доби пізнього вюрму за 

матеріалами Воронізької області, але не була певна, наскільки широко ця 

форма існувала у Східній Європі [Громова, 1949, с. 158—172; 1965, с. 67—

68]. 

Саме ця форма, як з’ясувала дещо пізніше І.Є. Кузьміна, була типовою 

як для стоянок доби верхнього палеоліту в Костьонках на середньому Дону 

так і в цілому на Східноєвропейській рівнині. Це був крупний кінь з 

потужним кістяком, високий (135—153 см) у холці, з масивними 

метаподіями і широкими копитами, пристосований до існування на м’яких 

грунтах лісостепового ландшафту. На думку дослідниці [Кузьмина, 1997, 

с. 37—40] пропорції і будова тіла на зображеннях двох коней доби верхнього 

палеоліту в Каповій печері на Уралі [Бадер, 1965, Табл. ІІІ, VI] нагадують 

широкопалих коней Східноєвропейської рівнини. 

Серед фауністичних залишків стоянок доби верхнього палеоліту півдня 

Східної Європи зустрічаються як крупні форми — Equus caballus (Крим, 

стоянки Аджи-Коба, Сюрень 1), Equus latipes Gromova (басейн Сіверського 

Дінця, стоянка Ями, Північно-Східне Надазов’я, стоянки Амвросіївка, 

Кам’яна Балка II, шар 2) так і дрібні — Equus latipes (Десна, стоянка Мізин), 

які мали значно менші розміри, аніж на Дону і в Молдові та були ближче до 

дрібної форми Equus ferus ferus, типової для стоянки Солютре. На стоянках 

Північного Кавказу та Приазов’я кінь представлений видом Equus caballus 

[Векилова, 1971; Давид, 1980; Белан, 1986; Амирханов, 1986; Кротова, 1986а; 

Кротова та ін., 2005а; Леонова и др., 2006]. 

В цілому ж представники виду Equus здатні існувати «у всіх 

ландшафтних зонах — від тропічних лісів до тундр і від болотистих низин — 

до високогірних степів і холодних пустель». Вони можуть розгрібати взимку 

сніг, здобуваючи собі їжу, а проста будова шлунку дозволяє справлятися із 

самою різноманітною їжею [Верещагин, 1979, с. 48—49]. 
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Мамонт (Mammuthus primigenius Blumenbach), роду Proboscidea 

(Хоботних ) [Барышников, Маркова, 2009, с. 86], з’явився у Євразії в другій 

половині рисського (дніпровського) зледеніння як останній ланцюг розвитку 

філогенетичної гілки давніх слонів (Archidiskodon—Mammuthus) ряду 

хоботних, відомих у Європі ще із середнього віллафранку. Він широко 

розселився від Західної Європи до Далекого Сходу і від Льодовитого океану 

до Середньої Азії, Кавказу, Італії та Іспанії. Мамонт існував до кінця 

плейстоцену майже на усіх цих територіях, утворивши кілька окремих форм. 

Дослідники здебільшого об’єднують їх у дві хронологічно відмінні групи — 

ранню (друга половина середнього плейстоцену) і пізню (пізній плейстоцен). 

Зріст мамонта у холці сягав 3,5 м, довжина бивнів — від 1,2 до 4,0 м, а 

вага — до шести тон [Гарутт, 1965; Гарутт, Вангенгейм, 1982, с. 314—315]. 

Зовнішній вигляд цього шерстистого північного слона відомий як за 

викопними рештками скелетів та заморожених туш із вічної мерзлоти так і за 

малюнками та скульптурами художників доби палеоліту у Західній (Рис. 4, 1) 

і Східній (Капова печера) Європі [Бадер, 1965]. 

Мамонт, рештки якого досить часто зустрічаються на муст’єрських 

стоянках степової зони півдня Східної Європи не входив до її типових 

мешканців у пізньопалеолітичний час. Він зустрічається на деяких стоянках 

Надпоріжжя та Південного Побужжя і, швидше за все, його поява тут 

пояснюється зимовими міграціями долинами річок з більш північних 

територій. Типові місця його мешкання — долини рік, окраїни озер та болот 

(зарослі чагарнику, очерету, злакове високе різнотрав’я) [Верещагин, 1979, 

с. 20—28; 32—33]. 

Носоріг шерстистий (Coelоdonta antiquitatis) — дворогий представник 

виду носорогів роду Perissodactyla (Непарнопалих) ссавців [Барышников, 

Маркова, 2009, с. 86]. Найдавніші останки його знайдено в Китаї та 

Центральній Азії у пізньовіллафранських відкладах. В середньому 

плейстоцені він розселився на території Північної Євразії як мешканець 

лісостепу, який пізніше пристосувався до відкритих перигляціальних 
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ландшафтів [Вангенгейм, Жегалло, 1982, с. 324—325]. Усе тіло тварини 

вкривала густа довга шерсть, на голові він мав два роги, один із них, трохи 

сплюснутий з боків, сягав довжини 130 см (Рис. 4, 2, 3) [Лазуков и др., 1981, 

с. 60]. Хоча найпізніші його останки в Європі датуються пізнім вюрмом, на 

півдні Східноєвропейської рівнини у відкладах стоянок доби верхнього 

палеоліту він зустрічається рідко. Вважають, що, носоріг вимер тут раніше, 

аніж мамонт [Громова, 1965, с. 141]. 

Олень північний (Rangifer tarandus) роду Artiodactyla (Парнопалих) 

[Барышников, Маркова, 2009, с. 87], що вперше з’явився в Європі у пізньому 

пліоцені — ранньому плейстоцені є одним із небагатьох досі вцілілих 

представників крупної мамонтової фауни. Він — типовий мешканець тундро-

лісостепу (Рис. 4, 4, 5). Завдяки специфічній будові копит північний олень, 

вага якого сягає 100—120 кг. легко пересувається по насту, сфагновим 

болотам та у воді [Верещагин, 1979, с. 51—53]. 

Більшість дослідників вважають, що південь Східноєвропейської 

рівнини не був його постійним місцем перебування і що він заходив сюди і, 

навіть, у Крим, під час періодів сезонних міграцій восени та взимку 

[Підоплічко, 1961а; Давид, 1980; Маркова, 1982; Бибикова, Старкин, 1989], 

Олень благородний (Cervus elaphus) роду Artiodactyla (Парнопалих) 

[Барышников, Маркова, 2009, с. 87] — мешканець лісостепу (Рис. 4, 6). Його 

рештки дуже рідко зустрічаються на стоянках степової зони півдня Східної 

Європи і, на думку дослідників, можуть свідчити про існування в регіоні 

локальних лісостепових рефугіумів, можливо, пов’язаних з періодами 

потеплінь [Верещагин, 1979]. 

Лось (Alces alces) роду Artiodactyla (Парнопалих) [Барышников, 

Маркова, 2009, с. 87] — найбільший із сучасних представників оленевих, що 

мешкають у лісах [Васильев, 2007, с. 101]. Інколи зустрічається на стоянках 

степової зони. 

Сайгак (Saiga tatarica L.) роду Artiodactyla (Парнопалих) [Барышников, 

2009, Маркова, с. 87] — полорогий копитний мешканець рівнинного степу та 
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напівпустель (Рис. 4, 7). Найбільш давні викопні рештки його знаходять у 

відкладах середнього плейстоцену. Ця горбоноса антилопа з високими 

ліроподібними рогами має висоту в холці 0,7—0,8 м та вагу 40—50 кг і 

здатна розвивати швидкість до 60—70 км на годину. Влітку тварини вкриті 

короткою піщано-палевою, а взимку — товстою білою шерстю. У пізньому 

плейстоцені сайгаки мешкали в зоні холодного тундростепу Європи та 

Північної Азії, харчуючись травами — злаковими, лободовими, 

хрестоцвітими, складноцвітними [Верещагин, 1979, с. 62—65]. 

Ще у ХІХ столітті представники цього виду широко населяли відкриті 

простори аридних областей Євразії. У зональних степах Східної Європи 

сайгак з’являвся головним чином влітку, в періоди сезонних міграцій, 

здебільшого, в посушливі роки [Давид, 1980, с. 143; Жирнов, 1982, с. 38—39; 

Бибикова, Старкин, 1989]. 

Згідно даних, зібраних С.В. Кіріковим із історичних джерел від ХІІ до 

початку ХІХ століть в українських степах сайгаків було дуже багато. У XVII 

– XVIII століттях на сайгаків полювали запорозькі козаки. А ще на початку 

ХІХ століття на Дону існувало полювання на сайгаків на плаву, коли вони, 

збираючись у тисячні мігруючі стада переправлялись через ріку [Кириков, 

1966, с. 95—96, 138; 1979]. 

Баран гірський (Ovis sp.) роду Artiodactyla (Парнопалих) [Барышников, 

Маркова, 2009, с. 87] — полорогий копитний мешканець гірських 

місцевостей та дрібних узгірь Євразії і Північної Америки у плейстоцені, де 

мешкає і зараз. Інші назви: гірський баран, муфлон, уріал, архар, аргалі. 

Рештки його іноді трапляються на верхньопалеолітичних стоянках півдня 

Східної Європи [Васильев, 2007, с. 81]. Сучасні дикі барани, мешканці 

відкритих пологих гірських ландшафтів, мають довжину тіла 110—200 см, 

висоту в холці 65—125 см. Довжина рогів самців сягає 50—250 см, а маса 

тіла — до 230 кг [Гиляров (ред), 1986, с. 156]. 

Дослідники відмічають, що для великих стадних травоїдних (бізонів, 

коней, північних оленів, сайгаків та мамонтів) — мешканців рівнинних 
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територій характерні рухливість і здатність до міграцій на досить великі 

відстані. Інтенсивність, дистанція та сезон міграцій залежать, окрім способу 

життя певних видів від ряду конкретних причин. Це може бути вигоряння 

трави на степових вододілах, утворення відлиг або високого снігового 

покрову. Дистанція міграцій тим більша чим чисельніша популяція тварин і 

чим більші стада вони утворюють, що призводить до швидкого вибивання 

пасовиськ. Це також змушує тварин частіше переміщатися у пошуках нових 

пасовиськ, а слідом за травоїдними мігрують і хижаки. Саме цим деякі 

дослідники пояснюють змішаний характер фауни багатьох палеолітичних 

стоянок. 

Так, сучасні стада сайгаків у Казахстані мігрують на сотні кілометрів 

від місця зимівки в районі напівпустелі до південного кордону різнотравних 

степів, де вони проводять літо. А песці у Західному Сибіру можуть відходити 

протягом кількох зимових місяців від місця постійного мешкання на відстань 

до 1000 км. Великі травоїдні гірських ландшафтів, за звичай, мігрують на 

значно менші відстані у порівнянні з рівнинними [Формозов, 1946, с. 57; 

1969, с. 70, 71; Верещагин, Кузьмина, 1977, с. 86]. 

Частота і просторовий розмах міграцій тварин залежать ще й від 

характеру снігового покрову та здатності тварин здобувати траву з-під снігу. 

Наприклад, північний олень, що здобуває траву і лишайник з-під глибокого 

снігу відноситься до видів, здатних існувати в місцях з високим сніговим 

покровом [Формозов, 1969, с. 71]. Певні види тварин в залежності від сезону, 

характеру снігового покрову, тощо, здатні змінювати раціон харчування. Так, 

наприклад, кавказькі тури під час сніжних зим харчувалися корою дерев, 

хвоєю та лишайниками [Формозов, 1946, с. 79]. 

Сучасні дослідження дещо корелюють дані про міграції бізонів, у тому 

числі, у пізньому плейстоцені. До того ж, результати цих досліджень 

дозволяють ставити питання про те, чи був степовий плейстоценовий бізон 

Східної Європи мігрантом на великіі дистанції, що важливо для 

реконструкцій стратегії полювання на бізонів [Julien et al., 2012]. 
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Бізона, зазвичай, вважають видом — мігрантом поміж великих 

травоїдних епохи Плейстоцену [Gamble, 1986, p. 105]. Етологи повідомляють 

про значну рухливість стад бізонів у зв’язку зі швидким стравленням 

пасовиськ, наявністю або відсутністю гнусу, фенологією вегетації 

рослинності, товщиною снігового покрову та іншими проявами сезонних 

кліматичних коливань. Певні популяції бізонів мали більш або менш постійні 

маршрути таких кочівок, які поєднували зимові та літні пасовиська. Все ж, 

відмічають неоднаковий масштаб і амплітуду міграцій. Іноді тварини могли 

мігрувати, не зважаючи на сприятливі умови зимівки (низький рівень 

снігового покрову) і, навпаки, залишатися на зимівлю в місцях із 

несприятливими умовами [Баскин, 1976, с. 110—113]. 

Палеонтологи припускали можливість великих сезонних міграцій для 

пізньоплейстоценових викопних бізонів — мешканців відкритих просторів 

[Пидопличко, 1953; Формозов, 1969, с. 70], хоча вони й відмічали наявність 

сприятливих умов у пізньому плейстоцені для зимівлі копитних на 

плакорних ділянках степових ландшафтів з низьким рівнем снігового 

покрову [Формозов, 1969, с. 74]. 

Останнім часом дослідники дискутують з приводу терміну «міграція», 

вказуючи на його досить загальний і неясний зміст. К. Ходсон та Р. Норріс 

вважають, що його вживають у різних контекстах, маючи на увазі як сезонні 

пересування на довгі дистанції з однієї місцевості до іншої (направлені та 

висотні) у зв’язку із сезонними змінами у забезпеченні ресурсів так і взагалі 

«рухливість», «розсіювання», «кочування», що відноситься до щоденної 

необхідності тварин у русі, яка є унікальною поведінковою адаптацією 

самозбереження. Вони пропонують розрізняти ці поняття і визначати: 

«міграцію» як пересування з одного району до іншого з компонентом 

повернення, а «рухливість» як пересування з одного району до іншого без 

повернення (у всякому випадку за досить короткий період)» [Hodson and 

Norris, 2008, p. 4; cit.: Julien et al., 2012, p. 4]. 

Досить повна добірка даних про поведінку сучасних європейських та 
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північно-американських бізонів, яка базується на вивченні вільних та напів-

вільних популяцій доводить невелику роль міграцій у житті тварин. Сезонні, 

здебільшого, висотні міграції характерні для європейського (Bison bonasus) 

та степового американського (Bison bison bison) бізонів, що мешкають у 

гірських місцевостях. Для канадського бізона (Bison bison athabascae) 

міграції не характерні. Останнім часом серед дослідників дані для 

історичного часу про сезонні міграції великих мас (стад) 

північноамериканських бізонів на далекі дистанції дискутуються [Julien et al., 

2012, p. 3]. 

2.3.4. Аналіз фауністичних решток стоянок регіону. 

У степовій зоні Північного Надчорномор’я відомо понад сорок 

стоянок, здебільшого, стратифікованих, із виразними колекціями кам’яного 

інвентарю та фауністичними рештками. Деякі із них багатошарові (Рис. 5). 

У таблиці 2 наведено дані про склад фауни основних стоянок регіону 

(№№ стоянок у таблиці відповідають №№ на карті пам’яток (Рис. 5); у 

чисельнику вказано кількість кісток певного виду у колекції, у знаменнику — 

мінімальна кількість особин (МКО або MNI: Minimal Number of Individual); + 

означає, що рештки присутні, але немає даних про кількість кісток; ? — точні 

дані відсутні). 

Нижче надано коротку інформацію про фауну пам’яток регіону та 

джерела її походження. 

Амвросіївський комплекс, кістковіище (№ 1/к): присутні рештки 

одного виду — бізон (Bison priscus), загальна кількість кісток якого за всі 

роки досліджень невідома, а мінімальна кількість особин (МКО або MNI: 

Minimal Number of Individual) — 650 (враховано колекції досліджень 1935-го, 

1940-х, 1980—2000-х років (взначення фауни Г.Г. Афендіка, І.Г. Підоплічка, 

В.І. Бібікової, Н.Г. Білан, А.В. Старкіна, В.М. Логвиненка, М.-А. Джулієн) 

[Євсєв, 1947; Пидопличко, 1940-1949, 1956: Борисковский, 1953а; Кротова та 

ін.; 2005б; Білан, 2013; Julien, 2013]. Крім того, завдяки промивці грунту з 

культурного шару (2005 р.) було виявлено рештки гризунів [Рековець, 2013]. 
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Амвросіївський комплекс, стоянка (№ 1/с): присутні рештки бізона 

(Bison priscus): 37500/28; коня (Equus caballus): 2/1 і зайця (Lepus sp. )— 

згідно складу колекції розкопок 1998—2009 років (визначення 

В.М. Логвиненка, А.В. Старкіна, М.-А. Джулієн та Л.І. Рековця) [Кротова та 

ін., 2005а,б; Krotova, Snizhko, Logvynenko, 2016; Julien, 2009b; Кротова, 

2013]. Основний промисловий вид пам’ятки — бізон. 

Федорівка (№ 2) — двошарова стоянка: у нижньому (ІІ), культурному 

шарі було знайдено невеликі невизначені фрагменти трубчастих кісток та зуб 

жуйної тварини — бика/бізона (Bos/Bison priscus) — визначення Н.Г. Білан 

[Кротова, 1986а, c. 36]. Пізніше колекцію фауни зі стоянки, яка, загалом, 

складається із невеликих фрагментів кісток та, здебільшого, емалі зубів 

тварин вивчала М.-А. Джулієн. Вона, без розподілу на культурні шари, 

визначила наявність на стоянці, окрім вказаного бика/бізона — 46 

визначених фрагментів (NISP: Number of Identified Specimen), ще й рештки 

коня (Eguus ferus) — 48 визначених фрагментів (NISP) та, можливо, 

наявність зайця (Lepus ?) [Kitagava, Julien, Krotova et al., 2018, tabl. 2]. 

Основні промислові види стоянки — бізон і кінь. 

Муралівка (№ 3). Фауна стоянки представлена кістками, здебільшого 

роздробленими, таких видів: зубр (Bison priscus), кінь (Equus caballus), 

благородний олень (Cervus elaphus), сайгак (Saiga tatarica), гризуни. Дані про 

кількість кісток і особин відсутні [Праслов, Филиппов, 1967, с. 70] . 

Промислові види: бізон, кінь, благородний олень, сайгак. 

Кам’яна балка I (№ 4). Фауна представлена (визначення 

І.Г. Підоплічка) видами: зубр (Bison priscus), бурий ведмідь (Ursus arc.), 

риби. Дані про кількість кісток і особин тварин відсутні. Колекція раковин 

молюсків (визначення Л.А. Нєвєсскої) нараховує кілька сотень екземплярів 

середньосарматського (Tapes gregorius Goldf) та карангатського (Cerithium 

vulgatum Brug.) часу [Гвоздовер, 1964, с. 38].  

Кам’яна балка II (№ 5) — трьохшарова стоянка. В культурному шарі 2 

(середньому, основному) виявлено колекцію фауни (визначення Е.А. 
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Вангенгейм): бізон (Bison priscus) — 1189/40, кінь (Equus caballus) — 1116/35, 

північний олень (Rangifer tarandus) — ?/6, лось (Alces) — ?/2, дикий баран 

(Ovis ovis), заєць (Lepus sp.), бурий ведмідь (Ursus arctos) — ?/3, байбак 

(Marmota bobac), риби (Табл. 2). Знайдено також залишки мікротеріофауни 

та раковини молюсків [Леонова и др., 2006, с. 219]. Домінуючі промислові 

види — бізон, кінь, північний олень. 

Кам’яна балка III (№ 6) — трьохшарова стоянка. В культурному шарі 2 

(середньому, основному), згідно визначення Е.А. Вангенгейм, фауна 

представлена визначеними фрагментами кісток (NISP) наступних видів: кінь: 

(Equus ferus) — 298, (Equus hidruntinus) — 1, бізон (Bison priscus) — 83, 

сайгак (Saiga tatarica) — 1, північний олень (Rangifer tarandus) — 9, 

благородний (червоний?) олень (Servus Elaphus) — 3, лисиця (vulpes 

vulpes) — 1, вовк (Canis lupus) — 4, заєць (Lepus sp.) — 1, байбак (Marmota 

bobac) — 2 (дані Є.В. Минькова, опубліковані Б.Г. Плохенко) [Плохенко, 

2015; див. також: Kitagava, Julien, Krotova et al., 2018, tabl. 2]. Дані про 

МКО/MNI не вказано. Дослідниця стоянки Н.О. Хайкунова відмітила, що 

планіграфія розташування фауністичних залишків у культурному шарі 

засвідчує їх окреме групування, згідно основних видів — коня і бізона 

[Хайкунова, 1996, с. 182]. Домінуючі види: бізон, кінь. 

Бирюча балка 2 (№ 7) — багатошарова стоянка-майстерня. Знахідки 

верхньопалеолітичних культурніих шарів 2, 3 і 3a включали нечисленні 

фауністичні рештки, серед яких траплялися кістки тварин. З них, як відмітив 

дослідник, «деякі визначені <...> належать первісному зубру. Цікава знахідка 

зуба акули в горизонті 3» [Матюхин, 2006, с. 52]. У тому числі, у горизонті 3 

знайдено кістки бізона (Bison priscus) від однієї особини ? / 1 [Додонов и др., 

2007, с. 76; Матюхин, 2012]. 

Бирюча балка 1а (№ 8) — багатошарова стоянка-майстерня. У 

горизонті 3, найбільш виразному із верхньопалеолітичних горизонтів 

пам’ятки, було досліджено «скупчення площею близько 25 кв. м, яке 

складалося із крем’яних виробів та фауністичних залишків (у тому числі 



 136

перепалених), що включали фрагмент нижньої щелепи бізона (Bison priscus)» 

[Матюхин, 2002a, с. 16, 2007а]. 

Михайлівська балка (№ 9) — частково досліджена стоянка з 

культурним шаром, серед знахідок якого — фауністичні рештки (визначення 

А.К. Каспарова), представлені бізоном (Bison priscus) — кількість кісток та 

особин не відомі [Матюхин, 2002, с. 39; 2007а, с. 90—91]. 

Золотівка І (№ 10) — стоянка з культурним шаром, у якому добре 

представлена фауна — рештки бізона (Bison priscus). Дослідники стоянки у 

публікаціях кількість кісток та особин не вказують [Праслов и др., 1980; 

Праслов, Щелинский, 1996]. Є.В. Миньковим було визначено наявність в 

колекції 46 визначених рештків (NISP) бізона [Плохенко, 2015]. 

Говоруха (№ 11) — стоянка з культурним шаром, фауна якої, згідно 

визначення В.І. Бібікової, представлена кількома зубами коня (Equus latipes) 

[Кротова, 1986а, с. 60]. Пізніше колекцію фауни вивчала М.-А. Джулієн, яка 

вказала на наявність 14 визначених (NISP) решток коня (Equus ferus) 

[Kitagava, Julien, Krotova et al., 2018, tabl. 2]. 

Рогалик I (№ 12). Фауна стоянки Якимівської, відкритої та дослідженої 

С.А. Локтюшевим у 1920—1930-і роки представлена видами (визначення 

В.В. Богачова): кінь (Equus praeadamiticus, Equus caballus L.) — більше 

чотирьох особин, бик, лисиця та якась невелика тварина [Локтюшев, 1947, c. 

284; див. також: Горелик, 2001, с. 282]. Домінуючий вид — кінь. 

Рогалик ІІ (№ 13, пункти А, Д ) — стоянка включає чотири пункти, що 

являють собою скупчення культурних залишків, компактно розташованих на 

відстані від 6 м до 33 м один від одного. Із них два пункти (ІІА і ІІД) у складі 

знахідок мали фауністичні залишки, а один (ІІВ) — сліди заглибленого житла 

[Горелик, 2001, с. 33, 35]. 

Фауна пункта ІІ «А» представлена видами: кінь (Equus latipes Gr.) – 

221/5; бізон (Bison priscus) — 4/1; північний олень (Rangifer tarandus) — 1/1 

(визначення Н.Г. Білан) [Горелик, 2001, с. 282]. Скупчення дослідник 

визначає як весінньо-літній сезонний базовий табір мисливців на коня, на 
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території якого проходило розбирання мисливської здобичі та її подальше 

вживання (кухонна зона), а також обробка кременю [Горелик, 2001, c. 33—

46]. Полювання на бізона і північного оленя, на його думку, можливо, 

відбувалося в інші сезони і в іншому місці, звідки мешканці табору принесли 

з собою їхнє м’ясо — так званий «харчовий пакет» [Горелик, 2001, c. 270—

281]. 

На пункті ІІ «D» було знайдено нечисленні фауністичні залишки — 

рештки верхньої щелепи та окремі зуби коня (Equus caballus). На думку 

дослідника, на його території, окрім розколювання кременю, очевидно, 

утилізували мисливську здобич [Горелик, 2001, с. 58—59]. 

Рогалик XII (№ 14) — стоянка, розташована поміж двома 

пунктами стоянки Рогалика ІІ — «А» і «D», на відстані 23 і 10 м від них, 

відповідно. Фауна представлена видами: кінь (Equus caballus) — 121/5, бізон 

(Bison priscus) — 2/ 1, північний олень (Rangifer tarandus) — 2/1 (визначення 

І.Є. Кузьміної). Крім того, було знайдено морську раковину Nassa recticulata 

(L) [Горелик, 2001, с. 65 — 76, 282]. 

На думку дослідника стоянка Рогалик ХІІ разом із двома пунктами 

Рогалика ІІ («А» і «В») могли складати єдине поселення (господарсько-

побутовий комплекс) [Горелик, 2001, с. 292], які належать разом із нею в 

культурному відношенні до групи пам’яток типу Передільське І — Рогалик ІІ 

А [Горелик, 2001, с. 253]. 

Рогалик ІІІ (№ 15, ділянки A, В) — стоянка, досліджена на площі 

376 кв. м, де відкрито дві ділянки концентрації культурних залишків на 

відстані 10 м одна від одної [Горелик, 2001, с. 76—96]. Фауна ділянки «А» 

включала коня (Equus caballus) — 16/1 [Горелик, 2001, с. 282], а ділянки 

«B» — коня (Equus caballus) — 73/4 та бізона (або тура) — 1/1 [Горелик, 

2001, с. 76 — 96, 282]. 

Рогалик VII (№ 16). Фауна стоянки (визначення І.Є Кузьміної) 

включала: коня (Equus caballus) — 86/4 та бізона (Bison priscus) — 27/2. 

Кістки коня (переважно зуби) належали двом дорослим, одній напівдорослій 
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і одній молодій особинам. Більшість кісток тварин розколота, анатомічні 

групи поодинокі [Горелик, 2001, с. 119, 282]. 

Передільське І (№ 17). Фауна стоянки включала: коня (Equus 

caballus) — рештки щелеп, зуби та подрібнені трубчасті кістки [Горелик, 

2001, с. 176, 198]. 

Склад фауністичних залишків, виявлених на стоянках та окремих 

пунктах стоянок (всього вісім) Рогалико-Передільської групи, серед яких 

домінує кінь (78—100 %), присутні бізон, північний олень і лисиця, на думку 

дослідника, свідчать про високо спеціалізоване сезонне (весінньо — літнє) 

полювання мешканців стоянок на коня. Поодинокі ж залишки бізона і 

північного оленя, це — очевидно, результат полювання в іншому місці і в 

інший час, можливо, в альтернативні сезони [Горелик, 2001, с. 281—283, 

341]. 

Минівський яр (№ 18). На стоянці у скупченні культурних решток 

поблизу залишків вогнища було знайдено близько 10 невеликих фрагментів 

кісток поганої збереженості, які, згідно визначення І.Г. Підоплічка, могли 

належати зубру—бізону (Bison priscus) [Левицкий, Телегин, 1950, с. 26]. 

Ями (№ 19). Фауна стоянки представлена видами (визначення 

В.І. Бібікової та Н.Г. Білан): кінь (Equus latipes) — 3 зуба, нижній кінець 

великої гомілкової, бізон (Bison priscus) — фрагменти нижньої щелепи, 2 

фрагменти тазової кстки, благородний олень (Cervus elaphus) (?) — фрагмент 

рогу. Підрахунки особин відсутні [Кротова, 1986а, с. 15]. 

Ямбург (№ 20, гор. ІІ, IV, V) — багатошарова стоянка. Фауністичні 

залишки горизонта ІІ належали бізону (Bison priscus), коню (Equus caballus) 

та північному оленю (Rangifer tarandus) (визначення Н.І. Бурчак-

Абрамовича). Окрім того, в інших верхньопалеолітичних горизонтах було 

зафіксовано фауністичні залишки: мамонта (Mammuthus primigenius), бика 

(Bos) і щуки — у горизонті V та зайця (Lepus sp.) — у горизонті ІV. 

Підрахунки кісток та особин відсутні [Лепікаш, 1934, с. 65—68; Колосов, 

1964, с. 47—49; Смирнов, 1973]. 
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Осокорівка І (№ 21, гор. VI—II) — багатошарова стоянка. Фауна 

горизонта VI (визначення І.Г. Підоплічка) представлена видами: зубр (Bison 

priscus), кінь (Equus caballus), мамонт (Mammuthus primigenius), шерстистий 

носоріг (Caelodonta antiquitatis) і дрібні тварини [Колосов 1964, с. 43; 

Смирнов, 1973, с. 124]. 

У горизонті V-а колекція фауни складається із фрагментів кісток 

наступних видів (визначення І.Г. Підоплічка): зубр (Bison priscus), кінь 

(Equus caballus), заєць (Lepus sp.), вовк (Canis lupus), бобер (Castorideus ) 

[Колосов 1964, с. 43]. 

У підгоризонті IV-б фауністичні залишки (визначення І.Г. Підоплічка) 

представлені видами: зубр (Bison priscus) і заєць (Lepus sp.) [Колосов 1964, 

с. 43 —44]. 

У горизонті ІІІ-в фауна представлена видами: зубр (Bison priscus), бик 

(Bos), байбак (Marmota bobak) і бобер (Castor fiber) (визначення 

І.Г. Підоплічка) [Колосов 1964, с. 45]. Серед фауністичних залишків із 

горизонта ІІ в літературі згадуються зубр (Bison priscus) і кінь (Equus 

caballus) [Колосов 1964, с. 46]. 

І.Г. Підоплічко опублікував загальний для фауністичних залишків із 

розкопок стоянки Осокорівка I в 1946 році (із горизонтів ІІІ і ІІ (?) список 

видів із підрахунками кісток і особин: зубр (Bison priscus) — 364/5, кінь 

(Equus Equus) — 2/1, північний олень (Rangifer tarandus) — 60/2, вовк (Canis 

lupus) — 14/1, песець (Alopex lagopus) — 90/1, бобер (Castor fiber) —15/3, 

хом’як (Cricetus cricetus) — 1/1, заєць-русак (Lepus europaeus) — 44/3 

[Підоплічко, 1961б, с. 202; 1956, с. 51]. 

Дубова балка (№ 22 ) — багатошарова стоянка. У процесі шурфування 

в 1931 році Т.Т. Теслею було виявлено 8 культурних горизонтів, із яких 

найбільш виразними були горизонти ІІІ і V. Уламки кісток тварин було 

знайдено поблизу кількох вогнищ, частина яких відноситься до горизонту ІІІ. 

Більша частина матеріалів стоянки не збереглася, а на знахідках із невеликої 

колекції у фондах Дніпропетровського історичного музею, здебільшого, не 
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вказано горизонти, тому Ю.Г. Колосов опублікував їх узагальнено. Фауна 

представлена фрагментами кісток тварин (визначення В.І. Громова): бик (Bos 

sp., / Bison priscus ?) — 3 — 4 особини (1 дуже молода), кінь (Equus equus 

sp.), заєць (Lepus sp.), вовк (Canis lupus), качка (Nyroca fuligula) [Громов, 

1935, 269; Колосов, 1964, с. 47]. 

Кайстрова балка І (№ 23). Фауна стоянки (визначення І.Г. Підоплічка) 

представлена залишками бізона (Bison priscus) і коня (Equus caballus 

[Рогачев, 1947; Борисковский, Праслов, 1964; Смирнов, 1973]. 

Кайстрова балка ІІ (№ 24). Фауна стоянки представленами видами: 

бізон (Bison priscus Boj.), кінь (Equus equus L.), північний олень (Rangifer 

tarandus), песець (Vulpes lagopus) і невизначений птах (визначення 

І.Г. Підоплічка) [Рогачев, 1947; Борисковский, Праслов, 1964; Смирнов, 

1973]. 

Кайстрова балка ІІІ (№ 25). Фауну стоянки визначив І.Г. Підоплічко за 

кількома уламками ребер, які, можливо, належали зубру (Bison priscus) 

[Рогачов, 1947; Борисковский, Праслов, 1964; Смирнов, 1973]. 

Кайстрова балка ІV (№ 26). Згідно визначення І.Г. Підоплічка, фауна 

стоянки представлена кількома кістками зубра (Bison priscus) [Рогачов, 1947; 

Борисковский, Праслов, 1964; Смирнов, 1973]. 

Міра (№ 27, культурні шари I і IІ/II) — багатошарова стоянка. Фауна 

шару І (верхнього), згідно визначення І.П. Журавльова, представлена 

різноманітними видами ссавців. Серед них економічно важливі великі 

травоїдні: кінь (Equus latipes) — 707/16, благородний олень (Cervus 

elaphus) — 6/1, гігантський олень (Megaloceros giganteus) — 7/1, північний 

олень (Rangifer tarandus) — 3/1, бізон (Bison priscus) — 17/2, віслюк (Asinus 

hydruntinus) — 2/? і кабан (Sus scrofa) — 1/?; мамонт (Mammuthus 

primigenius) — 2/?; гризуни і невеликі травоїдні: борсук (Meles meles) —2/1, 

байбак (Marmota bobak), заєць (Lepus cf. europaeus) — 8/1; хижаки: песець 

(Alopex lagopus) — 14/2, лисиця (vulpes vulpes) — 208/8, корсак (vulpes 
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corsac) — 3/1. Серед економічно важливих видів абсолютно домінують 

рештки коня — 71,8 %? [Степанчук та ін., 2004, с. 68, 81, 82]. 

В.М. Степанчук вважає, що основними об’єктами полювання 

мешканців стоянки верхнього шару були кінь, хижаки та бізон. Відбірковість 

скелетних залишків бізона, північного та благородного оленів вказують на 

епізодичне добування цих тварин на значній відстані від стоянки. Особливо 

це стосується бізона, представленого лише м’ясними частинами, що дозволяє 

припускати, що вони потрапили на стоянку у вигляді харчового пакета. У той 

же час, залишки коней, представлених різними частинами скелета вказують 

на те, що полювання на цей вид відбувалося неподалік від стоянки, на яку 

приносили цілі туші забитих тварин для подальшого розбирання. Статево-

віковий склад залишків коня дозволяє припускати одноразове успішне 

полювання на гаремний табун.На думку дослідника, полювання на хижаків 

(лисиця, корсак. песець) відбувалося виключно заради хутра, зважаючи на 

переважання серед залишків цих тварин кісток краніального відділу (зубо-

челюстні рештки) та дистального відділу кінцівок, а на мамонта і 

гігантського оленя, представлених поодинокими фрагментами бивня та рогу, 

на думку дослідника, мешканці стоянки, очевидно, не полювали [Степанчук, 

2011, с. 142—143; 2013, с. 60—62]. 

Фауна шару IІ/II (нижнього) представлена невеликою кількістю 

визначених кісток, серед яких виявлено 2 економічно важливих види: бізон 

(Bison priscus) і кінь (Equus latipes) [Степанчук та ін., 2004, с. 81]. Окрім того 

у цьому культурному шарі представлені виразною серією рештки 

мікротеріофауни – кількох видів гризунів (визначення Л.І. Рековця), які є 

добрими індикаторами природно-кліматичних умов часу існування 

поселення. Склад їх, здебільшого, свідчить про співіснування двох 

екологічних груп — чагарниково-лугових (у западинах, заплавах) і степових 

чи навіть напівпустельних (на високому плато) біотопів та про «теплий 

клімат, який характеризувався ландшафтно-зональними і сезонними 

коливаннями» [Степанчук та ін., 2004, с. 68; Степанчук, 2011, с. 142]. 
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Дмитрівка (№ 28). Фауна стоянки представлена видами: бізон (Bison 

priscus) — 25/4 і кінь (Equus caballus) — 20/2 [Секерська, 1999]. 

Нововолодимирівка ІІ (№ 29). Фауністичні залишки стоянки 

представлені фрагментами кісток та зубами бізона (Bison priscus) — 1/1 і 

коня (Equus caballus) — 3/1 [Секерська, 1999]. 

Вознесенка ІV (№ 30, нижній і середній культурні горизонти). 

Фауністичні залишки, знайдені у нижньому горизонті представлені 

фрагментами кісток мамонта (Mammuthus primigenius) — 1/1 і фрагментом 

ребра носорога - ? (Coelodonta antiquitatis) — 1/1, а в середньому горизонті — 

коня (Equus caballus) — 1/1, вовка (Canis lupus) — 2/1 і байбака (Marmota 

bobac Mul.) — 5/2 [Секерська, 1999, с. 46]. 

Солоне озеро VІ (№ 31). Фауністичні рештки стоянки включають 8 

дрібних невизначених фрагментів кісток та зуб байбака (Marmota bobac Mul.) 

[Секерська, 1999, с. 46; Секерська, Оленковський, 2006, с. 107]. 

Солоне озеро ІX (№ 32). Фауна стоянки представлена видами: кінь 

(Equus caballus) — 15/1, бізон (Bison priscus) — 9/3 [Секерська, 1999, с. 46]. 

Солоне озеро І а (№ 33). Фауна стоянки включає коня (Equus Latipes 

Grom.) — 1/1 [Секерська, 1999, с. 46; Оленковський, 2000, с. 99—105, 159]. 

Солоне озеро ІX а (№ 34). Фауністичні рештки стоянки представлені 

видами: бізон (1 зуб) — 1/1 і кінь (1 зуб) — 1/1[Секерська, 1999, с. 46; 

Оленковський, 2000, с. 99—105, 159]. 

Сагайдак І (№ 35) — багатошарова стоянка із трьома культурними 

шарами доби каменю. Із них нижній, верхньопалеолітичний, культурний шар 

— найвиразніший. Він представлений кількома скупченнями знахідок, у 

тому числі, фауністичних решток, які включають (визначення В.І. Бібікової) 

види: носоріг (Caelodonta antiquitatis) — 1/1, зубр (Bison priscus) — 3/1, кінь 

(Equus caballus latipes) — 4/1, бичачі (Bos) [Шапошникова и др., 1967, с. 110; 

Станко, Григорьева, 1977; Смольянинова, 1990]. 

Анетівка І (№ 36). Фауністичні останки стоянки належать зубру (Bison 

priscus), коню (Equus caballus) і північному оленю (Rangifer tarandus) ( 
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визначення В.І. Бібікової) [Станко, Смольянинова, Іванов, 1981; 

Смольянинова, 1990]. 

Анетівка ІІ (№ 37). Фауна стоянки досліджена В.І. Бібіковою та 

А.В. Старкіним. В опублікованих ними списках названо 23 види ссавців. Із 

них п’ять належать до основних, економічно важливих (промислових) видів 

крупних травоїдних: бізон (Bison priscus deminutus Grom.) — 25017/160, 

сайгак (Saiga tatarica L.) — 5/4, північний олень (Rangifer tarandus L.) — 

590/8, благородний олень (Cervus elaphus L.) — 1/1, кінь (Equus latipes 

Grom.) — 120/12. Серед них домінує бізон (96,5 % кісток, 67,8 % особин). 

Економічно важливі види представлені також дрібними ссавцями та 

хижаками: заєць (Lepus sp.) — 4/1, байбак (Marmota bobac L.) — 31/5, 

ведмідь (Ursus sp.) — 4/2, росомаха (Gulo gulo L.) — 1/1, вовк (Canis lupus 

L.) — 3/1, песець (Alopex sp.) — 11/4, борсук (Meles meles L.) — 1/1. Птахи 

представлені однією невизначеною кісткою [Бибикова, Старкин, 1989; 

Старкин, 2006, с. 90]. 

Окрім того, зібрано колекцію із 11 видів гризунів та комахоїдної 

тварини, останки яких походять із промивки грунту зі стоянки і які не 

відносяться до числа економічно важливих тварин [Старкин, 2006, с. 90]. 

Ліски (№ 38). Колекція фауністичних решток стоянки (визначення А.В. 

Старкіна) нараховує 2180 фрагментів кісток, із них 198 — визначених. Серед 

видів, що її складають: мамонт (Mammuthus primigenius) — 148/4, північний 

олень (Rangifer tarandus) — 14/3, кінь (Equus caballus latipes L.) — 33/3, 

шерстистий носоріг (Caelodonta antiquitatis) —1/1, бик (Bovidae) — 1/1, вовк 

(Canis lupus) — 1/1 [Старкин, 2006, с. 83—84]. 

Велика Акаржа (№ 39). Фауністичні залишки стоянки різних років 

досліджень визначали палеонтологи І.Г. Підоплічко, Н.К.Верещагін, 

В.І. Бібікова, А.В. Старкін та Є.П. Секерська. Згідно даних І.В. Сапожникова 

[2003а, с. 60—63] загалом колекція різних років досліджень може складати 

понад 7000 фрагментів кісток, із яких визначених було близько 210. Із 5000 

фрагментів кісток із розкопок 1950—1960-х років визначених було 55 
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фрагментів, але залишилась невідомою кількість особин бика (зубра, бізона) 

[Красковский, 1957, с. 6; Борисковский, Праслов, 1964]. Згідно даних Е.П. 

Секерської колекція із розкопок 1980—1990-х рр. включала більше 2100 

фрагментів кісток, із них 156 діагностичних, які належали бізонам (Bison 

priscus). Загальна кількість особин нараховує близько 15, здебільшого, 

дорослих бізонів [Секерская, 2003, с. 286—288; Сапожников, Секерская, 

2000, с. 43—46]. 

2.4. Висновки до розділу 2 

Сучасна степова зона, що займає південну частину Східно-

Європейської рівнини склалася ще у неогені. Впродовж четвертинного 

періоду в результаті значних коливань клімату при зміні льодовикових епох 

міжльодовиковими та похолодань (стадіалів) і потеплінь (міжстадіалів) у їх 

межах як границі степової зони так і природні умови на її території дещо 

змінювалися. 

В цілому ж, за доби верхнього палеоліту, геологічний та абсолютний 

вік якого співпадає із другою половиною валдайського зледеніння, в регіоні 

переважали холодний континентальний клімат та відкриті перигляціальні 

ландшафти. У період максимуму валдайського похолодання змінилося 

положення берегової лінії чорноморського (евксинського) басейну в 

результаті зниження рівня Чорного та пересихання Азовського морів. 

Основні характеристики кліматичних і природних умов протягом різних 

відрізків другої половини валдайської льодовикової епохи на території 

Східноєвропейської рівнини реконструюють згідно даних вивчення 

геологічних відкладів, слідів кріогенних явищ, пилку рослин та рештків 

фауни. 

Характер геологічних відкладів відображає дві головні тенденції 

розвитку клімату льодовикової епохи: його коливання, виражені у чергуванні 

лесів і викопних грунтів та загальний напрямок його зміни у бік 

похолодання. Процеси накопичення лесових відкладів не були ідентичними 

протягом усіх холодних фаз валдайського льодовиків’я. 
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Лесові пилувато-суглинисті відклади, пов’язані з процессами хімічного 

та фізичного вивітрювання є характерною рисою холодних перигляціальних 

епох. Їх накопичення відбувалося в холодних гіперзональних умовах 

континентального клімату, а утворення грунтів — у періоди потеплінь. 

Етапи грунто- і лесоутворення на території Східної Європи протягом  

плейстоцену, та їх зв’язок із теплими і холодними етапами розвитку 

природних умов, співставлені з певними ізотопними стадіями цієї епохи 

складають основу сучасних геостратиграфічних схем вітчизняних 

палеогеографів, на яких базуються реконструкції природних умов для певних 

відрізків доби верхнього палеоліту регіону. 

Згідно етнографічних даних про сучасних мисливців-збирачів, що 

мешкають у холодному кліматі та в умовах відкритих просторів провідну 

роль у системі життєзабезпечення відігравало полювання. Вважають, що 

рослинність під час холодної Валдайської (вюрмської) епохи не відігравала 

суттєвої ролі у забезпеченні продуктами харчування, її роль у цьому процесі 

була опосередкованою — завдяки вживанню людьми м’яса тварин, які 

виробляли протеїн із рослинної їжі. 

Провідну роль у здобуванні харчових ресурсів верхньопалеолітичного 

населення степової зони відігравало полювання на великих травоїдних — 

мешканців відкритих просторів, у складі яких переважав або й домінував 

бізон, часто зустрічався кінь, інколи траплявся сайгак.  

Тундрові види (північний олень і песець) не були постійними 

мешканцями регіону, а заходили сюди восени та взимку. На стоянках 

зустрічаються також рештки мамонта і лісових чи близьких до них видів 

(благородний олень, лось, бурий ведмідь). Вони не відігравали суттєвої ролі 

у раціоні їх мешканців. а поява їх пояснюється або міграціями із інших 

територій або наявністю в регіоні локальних лісових та лісостепових 

ландшафтів. 
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РОЗДІЛ 3 

АМВРОСІЇВСЬКИЙ КОМПЛЕКС — УНІКАЛЬНА ПАМ’ЯТКА 

МИСЛИВЦІВ НА БІЗОНІВ 

 

 

 

Однією із найважливіших верхньопалеолітичних пам’яток регіону є 

Амвросіївський комплекс—унікальна пам’ятка мисливців на бізонів 

Північно-Східного Надазов’я, яка знаходиться, згідно сучасних даних, за 1,5 

км на схід від с. Родники Амвросіївського району Донецької області на 

водорозподільному плато у верхів’ї балки Казенної, що впадає в р. Кринку, 

притоку Міуса (Рис. 5; 7, А). Вона включає розташовані на відстані близько 

200 м одне від одного кістковище бізонів і стоянку (Рис. 6). 

3.1. Історія дослідження та палеогеографічні дані 

Скупчення кісток бізонів у балці Казенній було відкрито геологами на 

початку ХХ ст. В 1911—1915-му рр. під час робіт геологічної партії під 

керівництвом Б.Ф. Мефферта колектор І.І. Мельников зафіксував шар кісток 

бізонів (Bos primigenius Boj, згідно визначення А.Н. Рябініна) потужністю 

0,25—1,0 м, який залягав під сучасним грунтом у делювіальному суглинку на 

контакті з підстилаючим його мергелем. Б.Ф. Мефферт, публікуючи пізніше 

результати геологічної зйомки регіону повідомив і про скупчення кісток, 

інтерпретуючи його як палеонтологічне місцезнаходження природного 

походження [Мефферт, 1923, с. 3, 20, 118]. 

Визначення місцезнаходження у балці Казенній як палеолітичної 

пам’ятки було зроблено у 1935-му р. науковим співробітником Сталінського 

музею краєзнавства (СМК) В.М. Євсєєвим, коли він обстежив місце 

скупчення кісток на відстані 2 км від впадіння її у р. Кринку та 4 км — на 

північний захід від залізничної станції Амвросіївка Сталінської (нині 

Донецької) області. Він знайшов палеолітичні вироби з кременю як у 

кістковищі так і неподалік від нього — на поверхні мису (стоянці). Того ж 
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року археологічна експедиція СМК, очолювана В.М. Євсєєвим провела на 

пам’ятці перші розкопки, під час яких загальна відкрита площа склала 

107 кв. м [Євсєєв, 1947, с. 265; див також: Косикова, 1994]. 

У західній частині кістковища, де культурний шар було порушено 

сучасною балкою та грабіжницькими ямами заклали розкоп площею 84 кв. м. 

З них ділянка у 41 кв. м припала на культурний шар, який і було досліджено 

засобами розчистки, фотофіксації і замальовок знахідок у розкопі та 

розібрано. Учасниками експедиції були художник В.А. Головатий і фотограф 

О.Є. Грейліх, а визначення палеонтологічного матеріалу та відбір його для 

колекціювання здійснив Г.Г. Афендік, на той час директор музею [Євсєєв, 

1947]. 

На місцезнаходженні (пізніше визначеному як стоянка), 

розташованому на мисі, на південь та південний схід від кістковища, де на 

поверхні було зібрано велику кількість обробленого кременю заклали дві 

розвідувальні траншеї загальною площею 23 кв. м. Траншея № 1 (2,0Х7,5 

м) — у східній частині стоянки на відстані 213 м від кістковища, а траншея 

№ 2 (2,0Х4,0 м) — у західній її частині неподалік (55 м) від нього. Перша з 

них дала значно більшу кількість знахідок (крем’яних виробів та дрібних 

фрагментів кісток), ніж друга. Крім того, на поверхні мису було ретельно 

зібрано підйомний матеріал. Дослідник припускав, що обидва 

місцезнаходження мають зв’язок одне із одним і разом складають єдиний 

комплекс [Ефименко, Береговая, 1941; Євсєєв, 1947, с. 265—277]. 

Після відкриття і проведення перших розкопок пам’ятка викликала 

зацікавленість із боку археологів та палеонтологів, які її незабаром 

обстежили: у 1937 р. її відвідали палеонтологи І.Г. Підоплічко і В.І. Зубарєва 

(Бібікова) [Підоплічко, 1937—1938], а у 1938 р. — археологи І.Ф. Левицький 

[1938] та С.М. Замятнін. Хоча останнього, перш за все, цікавила знахідка, 

зроблена 1935-го року В.М. Євсєєвим неподалік від стоянки в одному із 

сучасних рівчаків борту балки Казенної крем’яного ашельського рубила. 
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С.М. Замятнін обстежив місцезнаходження та вивчив знахідку, яку згодом 

опублікував [Замятнин, 1951, 1953]. 

У 1940-му році кістковище досліджувала експедиція Інституту 

археології АН УРСР під керівництвом І.Г. Підоплічка та за участі 

В.І. Зубарєвої (Бібікової). Згідно плану робіт експедиції дослідження 

пам’ятки повинні були мати комплексний характер — за участі фахівців 

(палеонтологів і археологів) академічних установ України та Росії. 

Представником АН УРСР мав бути палеонтолог І.Г. Підоплічко, а Росії — 

археолог П.Й. Борисковський, співробітник Інституту історії матеріальної 

культури (ІІМК) АН СРСР із Ленінграда, який через хворобу прийняти 

участь у розкопках того року не зміг. Виїхали на місце робіт І.Г. Підоплічко 

(начальник експедиції) і С.Н. Кедровський, аспірант ІА. Пізніше до них 

приєдналася В.І. Зубарєва (Бібікова) [Пидопличко, 1940—1949, с. 1]. 

Розкоп 1940 року було закладено на кістковищі поруч із розкопом 1935 

року, на північний схід від нього. Паралельно з розкопками на пам’ятці 

заклали 11 розвідувальних шурфів та одну зачистку, завдяки яким приблизно 

встановили площу розповсюдження культурного шару кістковища у 

напрямку верхів’я балки, на південний схід від розкопу. Дослідження 

пам’ятки тривали недовго (20 днів), культурний шар у розкопі був 

розібраний не повністю, а законсервований з метою продовження його 

вивчення наступного року. Але роботи на пам’ятці було призупинено аж на 9 

років у зв’язку із початком війни з нацистською Германією [Підоплічко, 

1940а,б; Бибикова, 1950, с. 35—43; Борисковский, 1953а, с. 329]. 

У кінці 1940-х — на початку 1950-х років було продовжено 

дослідження комплексу. У 1948 р. І.Г. Підоплічко і П.Й. Борисковський, 

згідно завдання ІА АН УРСР, провели обстеження пам’ятки у Казенній балці 

з метою підготовки до польового сезону, який вони планували провести 

разом наступного року. З’ясувавши, що розкоп 1940-го року добре зберігся, у 

ньому із шару щільної глини вони взяли зразки кісток для аналізу, обстежили 

й сфотографували прилягаючі ділянки балки Казенної та розташований за 1,5 
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км від стоянки кар’єр цементного комбінату для добування мергелю, у якому 

виявили крем’яні жовна [Пидопличко, 1940—1949]. 

У 1949 р. сумісна експедиція ІА АН УРСР та ІІМК АН СРСР під 

керівництвом І.Г. Підоплічка і П.Й. Борисковського продовжила дослідження 

кістковища. Було завершено дослідження розкопу 1940 року і закладено два 

нових розкопи на південний схід від нього та серію шурфів. Загальна 

відкрита того року площа кістковища склала 201 кв. м, із яких половину 

(102 кв. м) було досліджено повністю, тобто, культурний шар розібрано до 

дна. Крім того, за межами кістковища було закладено 16 шурфів 

[Пидопличко, 1940—1949; Борисковский, 1953а]. 

Основні завдання досліджень 1949 року полягали у з’ясуванні 

характеру та походження скупчення кісток бізонів на схилі балки та 

встановленні його зв’язку із місцезнаходженням (стоянкою), розташованим 

неподалік, на мисі — місцем розповсюдження крем’яного підйомного 

матеріалу, де цього ж року було проведено розвідувальне шурфування, яке 

підтвердило наявність культурного шару [Борисковский, 1953а, с. 346, 353]. 

Топографію кістковища дослідили більш детально, в цілому 

підтвердивши висновок В.М.Євсєєва про те, що скупчення кісток 

заповнювало рівчак-уступ природного походження, який прорізав суглинок 

вздовж (паралельно руслу) лівого високого схилу балки, яка впадає справа у 

балку Казенну. Було зроблено висновок, що його довжина складала більше 

30 м, ширина — близько 5,0 м, а глибина — від 1,0 до 1,5 м. Серед кісток 

траплялися не патиновані крем’яні вироби (платівки, відщепи, мікровістря) 

та кістяні наконечники списів. Згідно попередніх підрахунків І.Г. Підоплічкa 

загальна кількість решток бізонів у кістковищі могла складати понад 1000 

особин [Борисковский, 1953а, с. 330—332, 344]. 

У 1950 році на мисі, на відстані 200 м на схід від кістковища, у місці 

розповсюдження підйомного матеріалу експедицією під керівництвом 

Борисковського було закладено два розкопи та 6 шурфів. Загальна відкрита в 

1949—1950 рр. площа склала 106 кв. м. Основний горизонт залягання 
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культурних решток (оброблений кремінь, 2 фрагмента кістяних 

наконечників, 1 кам’яна підвіска, 4 намистини зі скамянілостей, фрагменти 

кісток, раковина Cardium і шматочки червоної та жовтої вохри) було 

виявлено на глибині 0,35—0,55 м, хоча значна кількість знахідок траплялася 

від поверхні до глибини близько 1,0 м. Сильно патиновані крем’яні вироби 

включали скребки, різці, здебільшого, фрагменти мікроплатівок (у тому 

числі, мікровістря) з притупленим краєм, нуклеуси, відщепи, платівки та 

відходи розколювання. Було зроблено висновок про виробничий характер 

місцезнаходження — стоянки [Борисковский, 1953а, с. 332]. 

Результатом цих робіт стали публікації, у яких дослідники зробили 

висновок про синхронність та зв’язок кістковища і стоянки згідно подібності 

техніки розколювання кременю та наявності в обох місцезнаходженнях таких 

специфічних знарядь як крем’яні мікровістря та кістяні наконечники, що 

дозволяло вважати пам’ятку єдиним комплексом, який складалався із двох 

різнофункціональних місцезнаходжень [Борисковский, 1953а, с. 362]. 

У публікаціях було висловлено також різні точки зору на 

інтерпретацію кістковища — як місця загінного полювання на бізонів під час 

сезонних міграцій [Зубарева (Бибикова), 1948; Бибикова, 1950; Підоплічка, 

1948; Пидопличко, 1953; 1956, с. 113—114; Ефименко, 1953, с. 547—550] або 

як місця проведення культових обрядів мисливців на бізонів поблизу стоянки 

[Борисковский, 1951а,б; 1952; 1953а, с. 328—362; 1953б]. 

У 1978—1980 роках експедиція ІА АН УРСР під керівництвом автора 

даної роботи провела на пам’ятці розвідувальне шурфування.  Стаціонарні 

дослідження було продовжено із 1986 по 2009 роки (з перервами) [Кротова 

1986а, с. 39—54; 1998; 2013; Krotova, 1996, 1999; Krotova, Belan 1993; 

Кротова та ін., 2005а,б, 2006-2007, 2008]. Загальна відкрита у різні роки на 

пам’ятці площа становить близько 500 кв. м. 

Палеогеографію комплексу в різні роки вивчали М.Ф. Веклич, 

Ж.М. Матвіїшина, Н.П. Герасименко, Ю.М. Грибченко, О.І. Куренкова, О.К. 

Борисова, палеонтологію та археозоологію — Г.Г. Афендік, І.Г. Підоплічко, 
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В.І. Бібікова, Н.Г. Білан, І.А. Сніжко, В.М. Логвиненко, А.В. Старкін, Л. 

Тодд, М.-Е. Джулієн, Л.І. Рековець, трасологію — С.А. Семенов, О.І. 

Філіпов, Г.В. Сапожникова, Г.Ф. Коробкова, В.Є. Щелінський та А.М. 

Усачук, петрографію — В.Ф. Петрунь. 

Датування пам’ятки визначає серія із 16 14С та AMS дат, отриманих за 

зразками кісток і зубів із кістковища (14 дат) і стоянки (2 дати) (Табл. 10). В 

цілому вони займають часовий інтервал від 21 000 до 16 000 років тому. 

Більша їх частина становить групу близьких між собою некаліброваних дат у 

межах від 19 до 18 тис. р. т. [Krotova, 1996; Кротова, 1990б, 2003б]. 

Геолого – стратиграфічні умови пам’ятки 1980 року дослідили 

М.Ф. Веклич та Ж.М. Матвіїшина згідно розрізів двох невеликих шурфів на 

стоянці і кістковищі. Вони визначили геологічний час її формування як 

ранньо-середньопричорноморський, що, згідно стратиграфічної схеми, якою 

вони на той час користувалися [Веклич, 1982, с. 49] мало відповідати 

хронологічному інтервалу від 20 до 16 тис. р. т. [Кротова, 1986а, с. 42, 62]. 

У кінці 1980-х на початку 1990-х років Н.П. Герасименко, вивчивши 

розрізи серії шурфів у балці з кістковищем провела комплексне 

палеогеографічне дослідження їх відкладів, залучивши стратиграфічний, 

літолого-фаціальний, палеопедологічний та палінологічний методи. Згідно 

розрізу Центрального розкопу кістковища вона визначила, що нижня частина 

кісток залягала тут на розмитій поверхні зеленкуватих неогенових глин, 

середня (основна) товща — у делювіальному бурому суглинку з вираженим 

карбонатним горизонтом, який вона визначила як пізньодофінівський 

похований грунт (df-c) згідно вище вказаної стратиграфічної схеми [Веклич, 

1982, 1989, с. 10], відзначивши також наявність поблизу пам’ятки і більш 

ранніх відкладів цього горизонту. Вона також відмітила, що верхня частина 

кісток інколи обволікається світло-пальовим причорноморським 

лесоподібним суглинком. У публікації, присвяченій реконструкції 

природного середовища давньої людини в Амвросіївці вона висловила 
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припущення про можливий геологічний вік формування кістковища як 

«самий кінець пізньодофінівської стадії» [Герасименко, 1994, с. 262; 2002]. 

Н.П. Герасименко навела загальну характеристику чотирьох грунтово – 

літологічних колонок голоценових та верхньоплейстоценових відкладів 

розрізів із серії шурфів, закладених у балці вище кістковища [Герасименко, 

1994, с. 268]. Вона також провела палінологічні дослідження за зразками 

грунту із цих розрізів, виділивши у товщі делювіальних відкладів сім 

палінокомплексів, із яких три нижніх (І—ІІІ) віднесла до пізнього 

плейстоцену, а чотири верхніх (IV—VII) — до голоцену, що відобразила у 

спорово-пилковій діаграмі [Герасименко, 1994, с. 267]. 

Було простежено зміни у складі рослинності пізньоплейстоценових 

(дофінівських) відкладів від лісового (переважає сосна, береза; мало — 

широколистяних і ялини; різнотрав’я, осоки) у першому палінокомплексі 

(клімат помірно-континентальний) до лісостепового (сосна, береза, окремі 

широколистяні (дуб) та переважання різнотрав’я у групі трав’янистих) 

типів — у другому (клімат помірно-холодний). Для рослинності верхньої 

частини делювіальних пізньоплейстоценових (причорноморських) відкладів 

характерне переважання спектрів степового та лісостепового типів (менше 

сосни, більше — чагарникової берези; домінування різнотрав’я у групі 

трав’янистих) у третьому палінокомплексі (клімат різко континентальний, 

холодний). Постійну присутність певної кількості пилку мезофітів у всіх 

трьох палінокомплексах дослідниця пояснює місцезнаходженням розрізу у 

зволоженій балці, по дну якої у пізньому плейстоцені, очевидно, протікав 

струмок, у той час як сучасне джерело води знаходиться в кількох ста метрах 

нижче, у тальвегу балки Казенної [Герасименко, 1994, с. 265]. 

Ю.М. Грибченко та О.І. Куренкова, вивчивши у 2005 році 

стратиграфічні розрізи стоянки і кістковища (Рис. 7, Б, В) зробили попередні 

висновки стосовно умов формування їхніх культурних шарів. Вони 

простежили етапи формування відкладів, які передували утворенню 

культурного шару стоянки (балочний ранньоплейстоценовий алювій і давнє 
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піздньоплейстоценове грунтоутворення) та були пов’язані з ним (верхня 

покровна пачка супіщано - суглинистих відкладів). Було зроблено попереднє 

припущення про зв’язок культурного шару стоянки з давньою балочною 

терасою, а кістковища — з перехідними зонами (схили, тилові шви, бровки) 

терасових рівнів балок більш пізнього віку. За зразками грунту, відібраними 

2005 року в основних розрізах Ю.М. Грибченко та О.І. Куренковою в 

Інституті географії РАН (м. Москва, Росія) було виконано літологічний і 

палінологічний аналізи. Вивчивши 4 зразки із розрізу стоянки палінолог О.К. 

Борисова дійшла висновку, що освоєння стоянки палеолітичною людиною 

відбувалося в умовах, холодного, континентального та відносно сухого 

клімату перигляціального степу [Грибченко и др., 2013]. 

У складі мікрофауни, отриманої завдяки промивці грунту із розкопок 

кістковища 2005 року переважають степові види (Рековець, 2013). Ці дані, 

включаючи палінологію та абсолютне датування свідчать про існування 

пам’ятки в кінці валдайського максимального похолодання. 

Нижче представлено узагальнені дані про пам’ятку, що базуються на 

опублікованих та архівних матеріалах, у значній мірі — на основних 

результатах комплексних досліджень 1980—2000-х років, які провадилися 

під керівництвом автора. 

3.2. Кістковище бізонів 

3.2.1. Топографія, стратиграфія, методика розкопок. 

Місцезнаходження розташоване на лівому схилі глибокої правої 

притоки балки Казенної (Рис. 6). Кістки бізонів заповнюють давню 

промивину (Рис. 8, ІІ), що прорізала вздовж корінний крейдяний схил балки 

у напрямку з північного-сходу на південний-захід, утворивши заглиблену 

терасу, яка ще в 1940-і роки отримала назву «бізонового» рівчака 

[Підоплічко, 1940 — 1949, с. 166]. Згідно даних, отриманих розкопами та 

шурфами різних років досліджень довжина заповненої кістками бізонів 

вимоїни складає не менше 60 м [Кротова, Белан, 1986, с. 24; Krotova, Belan, 

1993, p. 129], ширина 4—5м, глибина 1,0—1,5 м. Один із її бортів з боку мису 
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високий (4—5 м) і крутий (30—45°), протилежний — низький (близько 0,4—

0,5 м) і пологий (10—20°) [Підоплічко, 1940—1949, с. 61; Борисковский, 

1953а, с. 330]. Загальна відкрита розкопами різних років площа складає понад 

320 кв. м. 

Стратиграфічні умови залягання культурного шару кістковища 

простежено повними поперечними розрізами, отриманими в 1930-і (фото) 

[Євсєєв, 1947] та 1940-і (креслення) роки. Один із них, зроблений у східній 

частині кістковища в 1949 році опублікував П.Й. Борисковський [1953a, 

с. 334, рис. 172, 1], інший — по східній стінці розкопу 1940 року згідно 

архівних матеріалів [Підоплічко, 1940—1949] було опубліковано нами 

[Krotova, Belan, 1993, р. 127]. У розрізах добре видно, що культурний шар 

заповнює основну, заглиблену частину тераси, «вихлюпуючись» ще на 2—3 

м на її північний похилий борт. Верхня частина кісток залягає під шаром 

сучасного грунту у коричневому, а нижня — в сірувато–зеленому суглинку 

(Рис. 8, A-A′). 

У північно-східній (1949 р.) і північній (1989 р.) частинах кістковища 

було зафіксовано уступи та стерильні прошарки коричневого суглинку в 

розповсюдженні культурного шару висотою 0,15—0,45 м (Рис. 8, В-В′; С-С′) 

та уступи (пороги). Уяву про уступ у розповсюдженні культурного шару, 

зафіксований 1989 року в північній частині Центрального розкопу (Прирізці) 

надає також фото, виконане В.А. Кесар (Рис. 11). 

Розріз згідно південно-східної стінки Центрального розкопу (1988 — 

1989 рр.) описала Н.П. Герасименко (Рис. 8, D-D′): 1) чорнозем зі слідами 

ерозії та розмивів товщиною 0,4 — 0, 5м; 2) лес світло - палевий товщиною 

0,1 — 0, 3 м; 3) делювій похованого грунту яскраво–бурого забарвлення із 

карбонатами та уламковим вапняковим матеріалом товщиною 0,4 — 0,5 м. 

Його підстилають сіро-зелені неогенові глини та корінна порода — крейда 

[Герасименко, 1994, с. 261—262; Krotova, Belan, 1993, p. 127—128]. 
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Стратиграфію кістковища згідно розрізу південно-західної стінки 

Західного розкопу (кв. 4 Д) (Рис. 7, Б) в 2005 році описали Ю.М. Грибченко і 

О.І. Куренкова [Кротова та ін., 2005б; Грибченко и др., 2013]. 

Методика розкопок та відбору фауністичного матеріалу в різні роки 

досліджень кістковища не була однаковою. У процесі розкопок 1935 року 

розібрали культурні рештки в розкопі площею 41 кв. м., розташованому в 

західній частині кістковища. Фіксація знахідок на площі розкопу за 

глибинами не провадилася, опис масового фауністичного матеріалу не 

складався. До колекції й опису (визначення Г.Г. Афендіка) потрапили лише 

400 найбільш цілих кісток та всі щелепи й зуби [Євсєєв, 1947, с. 273—274]. 

У розкопах 1940-х років розчищали і фіксували на плані поверхню 

культурного шару, товщу якого розбирали окремо із бурого та сірувато-

зеленого суглинку по квадратах, складаючи опис знахідок. Фауністичні 

рештки теж колекціонували не повністю — брали тільки окремі найбільш 

цілі кістки. Згідно даних, наведених І.Г. Підоплічком та П.Й. Борисковським 

у розкопах 1930—1940-х років культурний шар до давньої підлоги було 

розібрано лише приблизно на половині відкритої площі кістковища (188 кв. м 

всього, з них 102 кв. м у — 1949 р.), решту нерозібраної площі було 

законсервовано [Пидопличко, 1940—1949, с. 377—381; Борисковский, 1953а. 

с. 330—332]. 

Починаючи з 1980-х років застосовувалася дещо інша методика. 

Дослідження 1980—2000-х років провадили на двох ділянках кістковища — 

у східній частині, між розкопом 1940-го року і розкопом І (частково на місці 

розкопу ІІ) 1949-го року (Центральний розкоп), і в західній — на лівому 

борті пізнього рівчака, що перпендикулярно розрізав кістковище (Західний 

розкоп) (Рис. 6, 8, І). 

Знахідки у Центральному розкопі розчищали та фіксували умовними 

горизонтами фіксації та зняття товщиною близько 10 см. Визначені кістки та 

їх фрагменти отримували №№ (нумерація колекцій кожного року досліджень 

власна), які фіксували у щоденниках, на планах та самих кістках. Окремі 
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великі кістки та анатомічні групи інколи фіксували у двох—трьох умовних 

горизонтах. У Центральному розкопі (разом з Прирізкою) досліджено 

верхню частину культурного шару: перший і другий умовні горизонти — 

повністю, третій — частково. Нижню, недосліджену частину, було 

законсервовано. У 1986 і 1988 роках фауністичний матеріал колекціонували 

частково, починаючи з 1989 року — повністю. 

У Західному розкопі, таким чином, було досліджено всю товщу (понад 

1,0 м) культурного шару 12 - ма умовними горизонтами фіксації та зняття. 

Культурний шар кістковища у різні роки досліджень мав близький 

склад знахідок та умови залягання (Рис. 9—11). Він являє собою майже 

суцільну брекчію із, здебільшого, розрізнених кісток бізонів (Bison priscus 

mediaor Hilz), що є, згідно сучасної систематики, синонімом Bison priscus 

deminutus Gromova — визначення Н.Г. Білан [Krotova, Belan, 1993, p. 137]. 

Серед них зустрічаються анатомічні групи, кістки зі слідами діяльності 

людей — слідами різання крем’яними знаряддями, давніми зламами, 

крем’яні та кістяні вироби, кілька шматків червоної вохри, раковина Ceritium. 

Крем’яні вироби (більше 2500 екз.) — це пластини, відщепи, мікровістря з 

притупленим краєм, нуклеуси, різці, декілька скребків (Рис. 31—35) 

[Кротова, 1999; 2013]. Згідно трасологічного аналізу більшість кременів 

використовували як м’ясні ножі, є вироби для обробки кістки, рогу, дерева 

(Сапожникова 1994, 2003, 2005). Кістяні вироби представлені наконечниками 

списів (27 екз.) веретеноподібної форми (Рис. 27—30) та фрагментом 

стрижня — можливо, голки чи булавки (Рис. 29, 1) [Кротова, 2006б, 2007б; 

2013]. 

Нижче пропонується короткий аналіз особливостей культурного шару 

та знахідок, отриманих під час розкопок 1980—2000-х років трьох (I—III) 

верхніх умовних горизонтів фіксації і зняття  у Центральному розкопі та 

дванадцяти — у Західному. 

3.2.2. Дослідження 1980 — 2000-х років. 

3.2.2.1. Центральний  розкоп . 
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Розкоп загальною площею близько 43 кв. м було закладено у східній 

частині кістковища поміж розкопом 1940 р. і розкопом І 1949-го року (Рис. 8, 

І), частково, на місці розкопу ІІ 1949 року де було лише розчищено поверхню 

культурного шару (46 кв. м), який тоді, за винятком окремих квадратів 

(6 кв. м), не розбирався, а був законсервований [Підоплічко, 1940—1949, с . 

377, 378]. 

Розкоп складається із основної частини (кв. І—ХХХ) площею близько 

27 кв. м та Прирізки (кв. І, VІ, ХІ, ХVІ — a, b, c, d) площею близько 16 кв. м. 

(Рис. 9). В основній частині досліджували І—ІІІ (1986—1989 рр.), а в 

Прирізці — І (1989 р.) та ІІ (2005 р.) умовні горизонти культурного шару. 

Основна частина розкопу займає тальвег «бізонового» рівчака, де 

культурні залишки залягають досить спокійно, майже горизонтально (Рис. 8, 

ІІ), а Прирізки — периферійну частину кістковища на пологому схилі балки 

(Рис. 11). 

Фауністичні залишки в досліджених горизонтах, згідно визначення 

Н.Г. Білан (1986—1989 рр.) та А.В. Старкіна (2005 р.), належали виключно 

бізону (Bison priscus), за винятком мікрофауни з промивки грунту (2005 р.), 

яку визначив Л.І. Рековець. Кістки були, здебільшого, доброї збереженості, 

траплялося багато цілих кісток або їх великих фрагментів. Все ж, такі 

частини кістяків як лицева частина черепа, тіло лопатки, тазові, практично, 

не збереглися у цілому вигляді — за звичай, вони були розчавлені під тиском 

грунту. 

В основній частині Центрального розкопу частіше зустрічалися кістки 

в анатомічному порядку, ніж у Прирізці, де помічено більше порушень 

культурного шару, в тому числі, анатомічних груп за рахунок певного 

переміщення знахідок вниз по схилу. Іноді великі кістки та деякі анатомічні 

групи досліджували не в одному, а у двох чи й трьох умовних горизонтах. 

Особливо це стосується основної частини розкопу, де стерильних прошарків 

між знахідками не було зафіксовано. Тому списки фауни, здебільшого, 
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складалися по рокам досліджень. У всіх досліджених горизонтах присутні, 

практично, усі частини скелету бізона [Білан, 2013]. 

Перший умовний горизонт. У Центральному розкопі І умовний 

горизонт культурного шару було досліджено на всій площі: в основній 

частині (кв. І—ХХХ) у 1986 році та у Прирізці (кв. І, VІ, ХІ, ХVІ — a, b, c, d) 

у 1989 році (Рис. 9). 

Ззнахідки у основній частині розкопу (1986 р.) залягали в бурому 

суглинку. Окрім І умовного горизонту, дослідженого на всій площі розкопу, 

у 8-ми квадратах його південно-західної частини (кв. IV, V, IX, X, XIV, XV, 

ХІХ, ХХ) було додатково відкрито деякі анатомічні групи кісток, що йшли в 

глибину шару. Ці знахідки було зафіксовано як ІІ умовний горизонт 

[Кротова, Белан, 1986, с. 3, 19, 20]. 

Фауністичні залишки першого та, частково, другого умовних 

горизонтів, які були визначені в полі Н.Г. Білан і включені нею в один 

список, колекціонували вибірково [Кротова, Белан, 1986, с. 34] . 

Рештки черепів знайдено у восьми квадратах. Майже рівномірно на 

площі розкопу розташовувалися залишки осьової частини скелета — хребці 

та ребра, що іноді складали анатомічні групи (15). Серед них більше всього 

таких, що включали по кілька шийних, грудних або поперекових хребців. 

Було зафіксовано групу, в яку входили кілька поперекових хребців, криж і 

половина таза. 

Залишки кінцівок знайдено у всіх частинах розкопу. Зафіксована 

передня кінцівка в анатомічному зв’язку (плечова + променева + суглобова + 

метакарп + фаланга), а також 11 анатомічних груп, що представляли ту чи 

іншу частину задньої кінцівки. З них 3 групи представлені з’єднанням 

стегнової і великої гомілкової кісток. Однією анатомічною групою 

представлена кінцівка разом з великою гомілковою, плюсною, суглобовими 

та фалангами. Інші — це плюсни з п’ятковою (1) і з фалангами (2 випадки), 

сесамовидна з фалангами, передплюсневий суглоб або I—III фаланги 

[Кротова, Белан, 1986, с. 4—18]. 
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Серед фауністичних залишків знайдено кістки зі слідами давніх зламів 

— здебільшого, фрагменти кінцівок, остистих відростків, ребер. Але лише на 

декількох кістках виявлено сліди місць нанесення ударів (impact points), що в 

сучасній археозоології вважаються найбільш достовірною ознакою дії 

людини [Lyman, 1994]. Тільки на одній кістці зафіксовано нарізку крем’яним 

знаряддям — це дистальний кінець плюсни, що має також сліди погризів 

хижака. Подібні сліди знайдено також на дистальному блоці плечової та 

проксимальній частині плюсни з давніми зламами, а також на п’ятковій 

кістці. 

Колекція виробів із кременю з Центрального розкопу (1986 р.) 

нараховує 98 екземплярів [Кротова, Белан, 1986, с. 41]. Вона включає 

необроблені жовна і гальки (29), пластини (37), відщепи (15), уламки (10), 

ребристі сколи (3). Вироби із вторинною обробкою (всього 4) представлені 

мікровістрями та різцем. Кремені були розподілені по площі розкопу 

нерівномірно — більше всього їх знайдено у південній та південно-східній 

частині. 

Трасологічний аналіз крем’яних виробів, проведений 

Г.В. Сапожниковою [1994, 2003, 2005], свідчить, що в I та частково II 

умовних горизонтах Центрального розкопу (1986 р.) більшість крем’яних 

виробів використовували як м’ясні ножі (всього 30), серед яких виробів із 

двома лезами (17) більше, ніж з одним (13). Кілька крем’яних виробів 

використовували як скобелі (4) або різчики (1) для обробки кістки/рогу, а 

також як комбіновані знаряддя — ніж-скобель (1) та різчик-скобель (1). 

У Прирізці до Центрального розкопу (1989 р.) І умовний горизонт або 

поверхня культурного шару являла собою схил з кутом падіння у північно-

західному напрямку близько 25°. Спостерігалося кілька різких перепадів 

глибин. Один із них — уступ (поріг) довжиною близько 4 м тягнувся з 

північного сходу на південний захід. Його висота в різних місцях складала 

від 25 до 10 см, кут падіння — до 85° (Рис. 8, C-C′; 9; 11). Поміж кістками, 

що залягали вище й нижче «уступу» зафіксовано стерильний прошарок 
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бурого суглинку товщиною від 5 до 15 см. Деякі довгі кістки лежали вздовж 

кордону уступу або стояли вертикально, неначебто фіксуючи якусь 

перешкоду, що заважала їх зсуванню униз по схилу. 

Вище порогу всі кістки залягали у бурому суглинку. На прилягаючій до 

порогу дільниці, що являла собою «стрічку» шириною близько 40 см кістки 

залягали у сіро-зеленому суглинку. Бурий суглинок залягав де-не-де на 

північний-захід униз по схилу у вигляді плям, на яких як на острівках лежали 

поодинокі кістки. Складалося враження, що ці кістки разом із бурим 

суглинком перекотилися («вихлюпнулися») через якусь перепону, а нижні, 

які залягали у зеленувато-сірому суглинку — це частина культурного шару, 

що сформувалася раніше, ніж виникла (чи була створена штучно) перепона 

[Кротова, 1989, с. 8—9]. 

Уяву про характер культурного шару кістковища та уступ у його 

розповсюдженні, зафіксований в 1989 році в північній частині Центрального 

розкопу (Прирізці) надає фото, виконане В.А. Кесар (Рис. 11). На передньому 

плані — уступ (вказано стрілкою), який перетинає по діагоналі справа наліво 

площу Прирізки. 

На думку автора, поріг у Прирізці був продовженням порогу, 

зафіксованого П.Й. Борисковським та І.Г. Підоплічком у 1949 р. у північно-

східній частині кістковища приблизно на відстані 8 м від порогу 1989 року 

(Рис. 8, В—В′) (Борисковский, 1953а, с. 334, 341). Лінія порогу на ділянці, 

відкритій у 1989 р. розташована під кутом близько 110° до лінії порогу, на 

ділянці, відкритій у 1949 р. (Рис. 36, А; 8, див. також: Кротова, 2013, с. 116). 

Фауністичні залишки із Прирізки, визначені в полі Н.Г. Білан 

колекціонували повністю. Кістки були доброї збереженості, але достовірних 

анатомічних груп зафіксовано мало, що, очевидно, можна пояснити 

топографією даної ділянки кістковища. Зафіксовано лише декілька 

анатомічних груп кісток: таранна і п’яткова, а також дві перших, дві других 

фаланги та сесамовидні. Ще одна анатомічна група представлена двома 
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грудними хребцями. Серед фауністичних залишків переважали кістки 

кінцівок, хоча присутні й усі інші частини скелету. 

Із колекції фауністичних залишків виділено кістки зі слідами погризів 

хижаками та гризунами (21), серед яких більше всього метаподіїв — 5 

метакарпів та 5 метатарзів. Лопаток — 3, плечових та променевих — по 1, 

стегнових — 1, великих гомілкових — по 2, а також 1 ребро. 

У колекції кісток зі слідами нарізок крем’яними знаряддями (14) 

представлені фрагменти ребер (5), стегнових (2), плечової, променевої, 

метаподія, II фаланга, остистий відросток та не визначені фрагменти 

трубчастих (2). Деякі кістки мають сліди давніх зламів. 

У І умовному горизонті культурного шару Прирізки знайдено 30 

крем’яних знахідок. Серед них: виробів із вторинною обробкою — 3, 

нуклеусів — 2, пластин — 14, відщепів — 10, фрагмент крем’яного жовна — 

1. Вироби із вторинною обробкою представлені різцем, фрагментом скребка 

та мікропластинкою із притупленим краєм. На площі розкопу вони 

розташовувалися, в цілому, рівномірно, майже в кожному квадраті, за деяким 

винятком, знайдено від 1 до 4 виробів. На двох крем’яних виробах 

Г.В. Сапожникова [1994, 2003] виявила сліди використання в якості ножа з 

одним лезом та скобеля для обробки кістки / рогу. 

Другий і третій умовні горизонти. В основній частині Центрального 

розкопу ІІ і ІІІ умовні горизонти культурного шару досліджували у 1988 та 

1989 роках на загальній площі 27 кв. м (Рис. 10, 11). Знахідки залягали у 

бурому суглинку, за винятком кількох квадратів у північно-східному кутку, 

де вони знаходилися в сірувато-зеленому суглинку [Кротова, 1988а, с. 8]. 

Умовний горизонт ІІ в основній частині Центрального розкопу 

(1988 р.) було відкрито на всій площі, окрім ділянки площею 6 кв. м у 

південно-західній частині розкопу (кв. IV, V, IX, X, XIV, XV), де було 

відкрито вже знахідки ІІІ умовного горизонту. У 1988 році знахідки в 

північно-східній половині розкопу розібрали повністю (фауністичні залишки 

колекціонували вибірково). Південно-західну половину розкопу з найбільш 
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виразним культурним шаром не розбирали, а законсервували [Кротова, 

1988а, с. 9—16]. 

До списку фауністичних залишків (Bison priscus), визначених 

Н.Г. Білан у полі у відкритому культурному шарі включено (згідно 

щоденника) знахідки, відкриті 1988 року на всій (розібраній і не розібраній) 

площі розкопу. Вони, як і в першому горизонті, включать усі частини скелету 

бізона. Знайдено рештки черепів (Рис. 10, А), нижні щелепи. 

Із усіх частин осьового скелету краще всього представлений хребетний 

стовп. Більше всього знайдено і анатомічних груп, що являють собою 

частини різних відділів хребетного стовпа (всього 23), серед яких 

переважають шийні (Рис. 12, б) та грудні (Рис. 12, в) хребці, що знаходились 

у анатомічному зв’язку по 2—5 екземплярів. 

Залишки передніх кінцівок було знайдено в західній, центральній та 

північно-східній частинах розкопу. У п’яти випадках кілька кісток складали 

анатомічні групи, що представляли променеву/ліктьову і суглобові або 

метакарпи із суглобовими, іноді, із фалангами. 

Кісток задніх кінцівок більше всього знайдено у західній та 

центральній частинах розкопу. Анатомічні групи (12), що представляли їхні 

частини включали або повністю суглоб передплюсни, або його частини 

(всього 10 груп), або стопи. Ще дві такі групи (одна включає п’яткову, 

лодижкову, центральну та плюсну, друга — центральну, ладьєвидну, плюсну 

та I—III фаланги) складають разом анатомічну групу — нижні частини 

задніх кінцівок молодої тварини (Рис. 10, Б). 

Колекція виробів із кременю (33 екз.) включає 2 вироби із вторинною 

обробкою — мікропластинку з притупленим краєм та ретушовану пластину, 

17 пластин, 8 відщепів, 4 уламки, 2 жовна. Більше всього крем’яних виробів 

знайдено у східній частині розкопу, в інших — вони поодинокі, або не 

зустрічались зовсім. 

Згідно трасологічного аналізу більшість крем’яних виробів (відщепи та 

пластини) — це однолезові (8) чи дволезові (7) м’ясні ножі. Кілька виробів — 
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це знаряддя для обробки кістки та рогу (3), решта не мають слідів 

використання (Сапожникова, 1994, 2003, 2005). 

Умовний горизонт ІІІ в основній частині Центрального розкопу 

(1989 р.) було досліджено у його північно-східній частині на площі 9 кв. м (у 

кв. ХVІІІ—ХХ, ХХІІІ—ХХV, ХХVІІІ—ХХХ) (Рис. 11) [Кротова, 1989, с. 3—

7]. 

Із фауністичних залишків тут були представлені усі частини скелету 

бізона, у тому числі, залишки черепів, нижні і верхні щелепи. Із елементів 

осьового скелету більше всього хребців — переважали поперекові, є шийні й 

грудні. Частину їх знайдено в анатомічному зв’язку. Одну групу складали 3 

поперекових хребці, другу — 2 грудних, третю — 1 шийний та 4 грудні 

хребці (Рис. 12, а). 

Більшість кісток передніх кінцівок знаходилося в анатомічному зв’язку 

(Рис. 12, е, ж). У кв. XXIV було повністю відкрито групу передніх кінцівок у 

анатомічному зв’язку, які було виявлено ще 1988 року у ІІ умовному 

горизонті (№№ 266—270). Вони представлені однією майже повною 

передньою кінцівкою (№ 267, 266, 266а), що складалася із плечової, 

променевої, карпального суглоба метакарпа та стопи. Це була передня права 

кінцівка молодої тварини зігнута у ліктьовому суглобі під кутом 30˚. Друга 

передня ліва кінцівка молодої (можливо, тієї ж) тварини, яка була знайдена 

поруч і трохи нижче, складалася з плечової і променевої (№ 268, 269). 

Можливо, продовження її — нижня частина передньої лівої кінцівки 

(№ 270) — метакарп, суглобові, стопа (Рис. 12, ж). 

Хоча елементів задніх кінцівок знайдено не менше, аніж передніх, в 

анатомічному зв’язку вони траплялися значно рідше. Одна із анатомічних 

груп (№ 7) у кв. XXIV— XXV включала частину передплюсневого суглоба 

(п’яткова, таранна, центральна), плюсну, сесамоїдну та 6 фаланг (Рис. 12, б), 

друга — п’яткову та фаланги (Рис. 12, г). 

Фауністичні залишки (Bison priscus), визначені у полі Н.Г. Білан, за 

винятком окремих анатомічних груп, не розбирали, а законсервували разом із 
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ділянкою ІІ умовного шару у південно-західній половині розкопу, відкритій 

1988 року для можливої подальшої музеєфікації пам’ятки. 

Крем’яних виробів знайдено 21 екз.: 2 мікровістря, 2 нуклеуси, 2 

пластини, 12 відщепів, 2 уламка, 1 крем’яне жовно. На дослідженій площі 

вони залягали маже рівномірно. Лише два вироби, згідно визначення 

Г.В. Сапожникової [1994, 2003], мають сліди використання у якості 

однолезового ножа та комбінованого знаряддя (різчика / скобеля для кістки / 

рогу — однолезового ножа). 

Другий умовний горизонт у Прирізці до Центрального розкопу 

досліджували 2005 року на площі 16 кв. м. Культурні залишки, які залягали у 

бурувато-сірому делювіальному суглинку складалися, здебільшого, із кісток 

бізонів (Bison priscus — визначення А.В. Старкіна), невеликої кількості 

виробів із кременю і двох фрагментів кістяних наконечників списів. 

Насиченість знахідок на 1 кв. м була менша, аніж 1989 року за рахунок того, 

що поміж знахідками майже у всіх квадратах зафіксовано прогалини — 

плями з мергелевою поверхнею, майже без знахідок. Очевидно, це підвищені 

місця, а ділянки зі знахідками — заглибини нерівної поверхні корінної 

породи схилу [Кротова та ін., 2005б; 2006]. Зафіксовано падіння його 

поверхні на досліджуваному рівні з півдня на північ під кутом 20°. 

Нерівність поверхні місцями має вигляд уступів-східців, краще виражених у 

західній половині розкопу і менше в східній. Більшість великих кісток та 

фрагментів лежали похило у тому ж напрямку (Рис.13). 

Фауністичні залишки із ІІ умовного горизонту культурного шару 

Прирізки колекціонували повністю. Згідно підрахунків А.В. Старкіна, вони 

включають 9212 кісток та їх фрагментів, у тому числі, визначених 4014 та 

невизначених дрібних фрагментів — 5198. Представлено усі анатомічні 

частини кістяка бізона. В культурному шарі А.В. Старкіним було зафіксовано 

11 груп кісток у анатомічному зв’язку. Частіше всього зустрічалися групи із 

2-х фаланг (4), групи карпальних суглобових кісток (3) або п’яткова з 

центральною (2). У двох випадках зафіксовано довгі кістки кінцівок: 
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стегнова з великою гомілковою та велика гомілкова з двома астрагалами. 

Мінімальну кількість особин бізонів (МКО—MNI) визначено 

А.В. Старкіним, згідно підрахунків по п’ятковій кістці. Вона становить 10 

особин різних вікових груп: 1 молода, 2 субадультних, 7 адультних [Кротова 

та ін., 2005б, 2006]. 

У результаті промивки грунту із культурного шару здобуто залишки 

мікрофауни, які включають наступні види (визначення д.б.н. Л.І. Рековця): 

сліпушонка (Ellobius) (?) — 2 кістки, 1 особина; строкатка звичайна — 

полівка (Lagurus lagurus) — 1 кістка, 1 особина; хом’як сірий (звичайний) 

(Cricetus cricetus) — 1 кістка, 1 особина; полівкові (Arvicolidae) — 10 кісток, 

2 особини; мишівка степова (Sicista subtilis) — 4 кістки, 2 особини. Окрім 

того, з промивки грунту походить 1 кістка, зайця (Lepus ?) [Рековець, 2013; 

Кротова та ін., 2005б]. 

Археологічні знахідки ІІ умовного горизонту Прирізки представлено 

крем’яними виробами та двома фрагментами кістяних наконечників списів. 

Всього кременів, разом із 20 жовнами без слідів обробки знайдено 70 

екземплярів. Серед виробів із вторинною обробкою — 7 мікровістер та їх 

фрагментів на мікроплатівках з притупленим краєм та 1 платівка із 

нерегулярною ретушшю. Згідно визначення Г.Ф. Коробкової (усне 

повідомлення, м. Київ, 2005 р.), у колекції також представлено вироби зі 

слідами використання — 6 м’ясних ножів на платівках (5) і відщепі (1) та 

відбійник на крем’яному видовженому жовні підтрикутної форми. 

На ділянці Центрального розкопу разом із Прирізкою нижню, 

нерозібрану та недосліджену товщу культурного шару було законсервовано. 

3.2.2.2. Західний розкоп. 

Загальна відкрита площа розкопу склала близько 20 кв. м. Він був 

закладений 1986 р. на захід від розкопу 1935 року на лівому борті сучасного 

яру, який перпендикулярно розрізав кістковище (Рис. 6, 8, 14), у тому місці, 

де шурфом 1979 року [Кротова, 1979] було виявлено продовження на захід 

культурного шару кістковища in situ. Проте в розкопі він зберігся в такому 
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стані лише на площі близько 10 кв. м. Основну його частину площею близько 

9 кв. м досліджено на схилі досить високого і крутого на цій ділянці правого 

борту «бізонового» рівчака (кв. 2, 3, 4 – А, Б, В) (Рис. 14, в), а невелику пляму 

площею 1 кв. м —- на його лівому борті у південному кутка розкопу (кв. 4Д). 

У траншеї ІІ, закладеній в кв. 3–Г, Д (1986 р.), перпендикулярно 

напрямку «бізонового» рівчака було простежено, що на його лівому борті та 

у тальвегу культурний шар in situ не зберігся, окрім окремих кісток на 

самому дні у кв. 3Г. Ділянка в південно-східній частині розкопу (кв. 1, 2–В, 

Г, Д) містила голоценові відклади, що були результатом розмиву — кістки, 

перемішані зі шматками крейди, які залягали на шарі сучасного чорнозему 

товщиною близько 0,5 м. У північно-західному кутку розкопу (кв. 4–А, Б) 

культурний шар також було знищено сучасною промоїною (Рис. 14, а, в). 

Загальна потужність товщі культурного шару на основній ділянці 

площею 9 кв. м (кв. 2—4 — А, Б, В) складала від 0,5 до 1,0 м. У процесі 

дослідження культурного шару знахідки тут було зафіксовано 12-ма 

умовними горизонтами фіксації та зняття (завдяки специфіки залягання 

знахідок на схилі рівчака та, часто, поганої збереженості кісток, ці горизонти, 

особливо, зафіксовані нижче горизонтів IV—V, слід вважати «дуже 

умовними горизонтами фіксації та зняття»). 

Протягом шести польових сезонів було досліджено такі умовні 

горизонти фіксації та зняття: у 1986 р. (І—ІІІ), у 1988 р. (ІV), у 1990 р. (V), у 

1992 р. (VI), у 1993 р. (VII—VIII), у 1994 р. (IX—XII). Знахідки верхніх (І—

ІV) умовних горизонтів залягали у відкладах делювіального бурого суглинку, 

а нижніх (V — ХІІ) — у сірувато-зеленому та, частково, у яскраво-жовтому 

щебенистому суглинку (Рис. 14, б). 

Умовні горизонти І — ІІІ (1986 р.) та ІV (1988 р.). Пляма культурних 

залишків близької до овалу форми, досліджена у верхніх (І — ІV) умовних 

горизонтах займала площу близько 9 кв. м (Рис. 14, a; 15; 16). Рівень 

залягання культурних залишків і стан збереженості кісток у різних квадратах 

не був однаковим. Поверхня культурного шару на правому борту 
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«бізонового» рівчака мала сильний уклін з південного-заходу на північний-

схід [Кротова, Белан, 1986] (Рис. 14, б), що сприяло сповзанню вниз по схилу 

фрагментів окремих кісток (Рис. 18, А). 

На ділянці поблизу сучасної промивини, заповненої чорноземом (кв. 4 

– А, Б) на стан кісток також впливала волога, що в ній накопичувалася 

[Кротова, 1988, с. 17]. В цілому ж, у верхніх умовних горизонтах 

збереженість кісток була задовільною, траплялися крупні фрагменти або й 

цілі кістки, хоча переважали дрібні, часто. не визначені фрагменти. Кістки 

розташовувалися безсистемно, за винятком окремих анатомічних груп. 

Визначення фауни в розкопах 1986 і 1988 років у полі провела 

Н.Г. Білан (фауністичні залишки колекціонували вибірково). Всього у трьох 

верхніх умовних горизонтах (1986 р.) зафіксовано 533 кістки бізонів (Bison 

priscus) [Кротова, Белан, 1986; Білан, 2013]. Взяті вибірково із цих горизонтів 

кістки пізніше вивчала М.-А. Джулієн [Julien, Krotova, 2008; Julien, 2013]. 

У верхніх умовних горизонтах культурного шару було добре 

представлено всі частини скелету бізона — залишки черепів, осьового 

скелету та кінцівок. Помітне місце займали залишки черепів: рогові стрижні, 

потиличні та вушні (кам’янисті) кістки, фрагменти верхніх і нижніх щелеп 

(здебільшого доброї збереженості). Фрагменти мозкової і лицьової частин 

черепа — поганої збереженості, роздавлені на дрібні фрагменти. Знайдено 

також верхні та нижні зубні ряди та окремі зуби. Із визначених елементів 

осьового скелету більше всього хребців: шийні, грудні, поперекові, криж та 

фрагменти ребер. 

Добре було представлено також кістки передніх (фрагменти лопаток, 

плечових, променевих, ліктьових, метакарпів) і задніх (фрагменти тазових, 

стегнових, великих гомілкових, п’яткових, центральних і таранних, 

метатарзів) кінцівок. Із фаланг найбільше перших, менше — других і третіх. 

Невеликою кількістю представлені суглобові, колінні чашечки, та 

невизначені фрагменти довгих кісток. 
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Із трьох анатомічних груп, зафіксованих у першому умовному 

горизонті дві — це майже повні суглоби перед плюсни: 1) п’яткова, таранна і 

центральна; 2) таранна і центральна; третя анатомічна група складалася із 

чотирьох грудних хребців. У четвертому горизонті знайдено дві анатомічні 

групи кісток, що представляють частини задньої кінцівки (Рис. 21, а, б). 

Серед фауністичних залишків І—ІІІ умовних горизонтів Західного 

розкопу знайдено кістки з пошкодженнями різного походження: хребець і 

фрагмент метаподія мали сліди погризів хижаків, а декілька кісток — сліди 

давніх зламів. Серед них на нижньому кінці плюсни з давнім зламом 

зафіксовано також нарізку крем’яним знаряддям. 

Серед фауністичних залишків IV умовного горизонту знайдено кілька 

десятків фрагментів кісток із давніми зламами та слідами нарізок крем’яними 

знаряддями. Серед останніх — фрагменти ребра, тазової, великої гомілкової, 

2 перші фаланги, фрагменти невизначених трубчастих, остистих відростків та 

ребер [Кротова, Сніжко, 1993а]. 

Крім того, у Західному розкопі, у кв. 2Д знайдено фрагмент 4-го (?) 

шийного хребця зі слідом каналу від кістяного вістря списа (див. опис далі) 

[Кротова, 2006а, с. 8—9; 2013, с. 96]. 

Із верхньої частини культурного шару Західного розкопу походить два 

кістяних наконечника списів. Один із них — цілий екземпляр, зібраний із 

трьох шматків було знайдено в шурфі 1979 року. Другий, представлений 

верхньою частиною (також із трьох шматків) — серед фрагментів ребер у кв. 

3—А третього умовного горизонту (Рис. 16, а ). Ще один фрагмент верхньої 

частини наконечника було знайдено 1986 року в кв. 1Г серед 

перевідкладених кісток. 

У чотирьох верхніх горизонтах Західного розкопу знайдено близько 60 

крем’яних виробів. Колекція включає 1 нуклеус, 9 мікровістер і мікро 

пластинок з притупленим краєм, пластини, відщепи та кілька уламків жовен. 

Серед крем’яних виробів (21), що було досліджено на предмет слідів 

використання Г.В. Сапожниковою [1994, 2003, 2005] більше всього м’ясних 
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ножів. Представлена також група знарядь для обробки кістки/рогу: скобелі, 

різчики та стругальний ніж для дерева . 

Умовні горизонти V (1990 р.) та VІ (1992 р.)було досліджено на тій же 

ділянці культурного шару на правому борті «бізонового» рівчака, що й І — 

IV горизонти. Знахідки тут залягали в сірувато-зеленому та, частково, у 

яскраво-жовтому суглинку, за винятком південної частини розкопу в V 

горизонті, де вони ще знаходилися в бурому суглинку. 

У цілому скупчення культурних залишків V горизонту повторювало 

обриси плями верхніх горизонтів (Рис. 17, а). Фауністичні залишки, як і у 

верхніх горизонтах, досить доброї збереженості. Лише в лінії квадратів 4 на 

дні сучасної промоїни з’явилися нові ділянки, де виявлено залишки 

кісткового тліну, у межах яких виявлено залишки двох зубів та декілька 

фрагментів погано збережених кісток: стінки трубчастих кісток, фрагменти 

ребер та хребців [Кротова, Снежко, 1990, с. 1, 2, 10]. 

Залишки VІ умовного горизонту культурного шару (Рис. 17, б; 18, Б) на 

найвищій ділянці розкопу залягали в яскраво-жовтому щебенистому 

суглинку і являли собою самий низ товщі культурного шару у цих квадратах 

(лінія А). Кістки в плані розташовувалися компактно на площі близько 

1 кв. м (кв. 2, 3—А). Далі на захід і південь, в кв. 3—А і 4—А культурний 

шар являв собою розрізнені фрагменти кісток. На кордоні ліній квадратів А і 

Б було зафіксовано ділянку шириною 0,3—0,4 м, яка майже не мала знахідок. 

Нижче по схилу, у напрямку до тальвегу «бізонового» рівчака кістки 

залягали насиченим шаром, товщина якого збільшувалася вниз по схилу. Тут 

знахідки було відкрито і досліджено тільки в північно-західних частинах кв. 

2, 3, 4 — В, тому що у центральних— рівень їх залягання різко знижувався. 

Збереженість кісток у цьому горизонті була значно гіршою, ніж у 

верхніх. Відмічено погану збереженість щелеп у кв. 3–А, ділянки брекчії з 

погано збережених фрагментів кісток у кв. 2, 4–Б. Кістки було знято на 

ділянці в квадратах 2, 4–А, де вони були сухі і легко знімалися. В інших, де 

кістки були вологі та спресовані з нижче лежачими, ще не відкритими 
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кістками культурний шар не розбирався, а був законсервований [Кротова, 

Снежко, 1992, с. 3, 4, 6, 7, 12, 13]. 

Фауністичні залишки, які в цих горизонтах колекціонували повністю 

попередньо було визначено у полі під час опису культурного шару [Кротова, 

Снежко, 1990, 1992]. Пізніше, у лабораторних умовах їх вивчала М.-

А. Джулієн, згідно визначення якої вони представляють деталі усіх частин 

скелетів бізонів [Julien and Krotova, 2008; Julien, 2013]. 

У полі було виявлено групи кісток в анатомічному зв’язку та кістки зі 

слідами нарізок і давніх зламів [Кротова, Снежко, 1990, 1992]. Всього було 

зафіксовано 17 анатомічних групп: 12—у V-му і 5 — у VІ-му умовних 

горизонтах. Більшість анатомічних груп — це частини кінцівок (Рис. 21, в, д, 

ж, з ). У V горизонті деякі групи включали частини осьового скелету. У тому 

числі, одна складалася із плечової, фрагментів лопатки, хребців та ребер 

(Рис. 21, г), а друга — із п’яти грудних хребців з остистими відростками та 

фрагменту лопатки (Рис. 21, є). 

Серед фауністичних залишків V і VІ умовних горизонтів представлено 

близько 40 кісток зі слідами нарізок крем’яними знаряддями. Це фрагменти 

ребер, грудини, суглобової частини лопатки, суглоб променевої/ліктьової, 

фрагменти тазових, стегнової, нижніх щелеп, перша фаланга, фрагменти 

невизначених трубчастих та пласких кісток остистих відростків. Декілька 

кісток (фрагменти ребер та п’ясна) мають як сліди давніх зламів так і сліди 

нарізок. 

Крем’яних виробів знайдено у V-му горизонті 19, у VІ-му — 10 

екземплярів. Це мікровістря і мікропластинка з притупленим краєм, 

пластини, відщепи, уламки та фрагменти крем’яних жовен. 

Умовні горизонти VII —VIII (1993 р.). Умовні горизонти було 

досліджено на ділянці площею близько 4 кв. м у квадратах 2, 3, 4 — Б, В, 

тобто, нижче по схилу в сторону тальвегу «бізонового» рівчака, у порівнянні 

з верхніми горизонтами. Знахідки обох горизонтів (VII—VIII) — це, 

практично, одне ціле, лише великі кістки, які йшли вглиб шару та знахідки, 
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що з’являлися під час їх дослідження було зафіксовано як VIII умовний 

горизонт фіксації та зняття (Рис. 19). 

До фауністичної колекції VII — VIII горизонтів частково входять і 

кістки, відкриті, зафіксовані та законсервовані 1992 року (VI горизонт). Їх 

збереженість була дуже поганою — багато роздавлених, спресованих у 

вигляді брекчії або й таких, що перетворилися у тлін, особливо на лінії 

квадратів 4 [Кротова, Снежко, 1993а, с. 2, 3, 4, 7, 8]. 

Фауністичні залишки, які в цих горизонтах колекціонували повністю 

попередньо було визначено у полі [Кротова, Снежко, 1993]. В лабораторних 

умовах їх вивчала М.-А. Джулієн, згідно визначення якої у колекції 

представлені усі частини скелета бізона [Julien and Krotova, 2008; Julien, 

2013]. 

У полі було зафіксовано 1 групу кісток в анатомічному зв’язку та 

декілька фрагментів модифікованих кісток [Кротова, Снежко, 1993а]. 

Анатомічна группа представлена нижньою частиною передньої кінцівки: 

метакарп (п’ясна) і стопа (2 І-х, 2 ІІ-х, 2 ІІІ-х фаланги і сесамовидні). 

Серед фауністичних залишків виділено 1 фрагмент ребра зі слідами 

погризів дрібної тварини (гризуна?). Сліди нарізок крем’яними знаряддями 

знайдено на фрагментах ребер та остистих відростків, п’ясних, променевої, 

на невизначених фрагментах трубчастих та пласких кісток, на І фаланзі, 

фрагменті тазової та на 2-х фрагментах нижніх щелеп. 

Крем’яні вироби із цих умовних горизонтів включають 2 мікроліта, 2 

різця, 13 пластин, 3 відщепа, 4 уламка та 5 фрагментів жовен. 

Умовні горизонти ІХ—ХІІ (1994 р.). Умовні горизонти ІХ — Х було 

досліджено у південно-західній частині розкопу на площі близько 4-х 

квадратів (3, 4, частково, 5 — Б, В) (Рис. 20, а, б). Це були залишки самого 

низу культурних відкладів на цій ділянці розкопу, які, здебільшого, 

заповнювали природні заглибини нерівного правого схилу «бізонового» 

рівчака — смужка шириною 0,2 м в південній частині кв. 4В. В кв. 5В вздовж 
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південно-західної стінки розкопу культурні залишки з’явилися вперше, тому 

що культурний шар тут різко знижався у південно-західному напрямку. 

Кістки дуже поганої збереженості, часто це — кістковий тлін, або 

невизначені уламки. Особливо погана збереженість їх відмічена у південно-

південно-східній частині, ближче до тальвегу рівчака, де вони, очевидно, 

підлягали більшій дії вологи. Горизонти в основному переходили один в 

один, так як тут було багато великих тазових кісток, які повністю неможливо 

було дослідити в одному горизонті, іноді їх доводилося фіксувати у 2-х — 3-

х горизонтах . 

Фауністична колекція у ІХ—Х-му, як і в попередніх, горизонтах, 

включала елементи усіх частин скелету бізона, але їх тут було небагато. Із 

залишків кінцівок елементів задніх — більше, ніж передніх. Звертає увагу 

значна кількість фрагментів тазових. Решта кісток — це суглобові, фаланги 

та невизначені фрагменти довгих і пласких кісток. У полі зафіксовано 3 

групи кісток в анатомічному зв’язку. Всі вони — частини задніх кінцівок: 

1 — суглоб передплюсни, 1 — велика гомілкова із таранною, 1 — частина 

стопи (2 других і 1 третя фаланги) [Кротова, Снежко, 1994]. 

Умовні горизонти ХІ—ХІІ досліджено на ділянці площею близько 

2 кв. м у квадратах 4 — Б, В, частково — у кв. 3В та 5В (Рис. 20, в, г). Вона 

була трохи менша за площею, ніж пляма попередніх горизонтів і 

пов’язувалась із останцем бурого суглинку, дослідженого у південно-західній 

стінці розкопу шириною близько 1 м. Культурний шар тут різко знижався і 

продовжувався у південно-західному напрямку. 

Фауністичні залишки, які в цих горизонтах колекціонували повністю 

попередньо було визначено в полі [Кротова, Снежко, 1994]. В лабораторних 

умовах їх вивчала М.-А. Джулієн, згідно визначення якої колекція включає 

майже всі частини скелету бізона [Julien and Krotova, 2008; Julien, 2013]. 

У полі зафіксовано 2 групи кісток в анатомічному зв’язку та близько 30 

фрагментів модифікованих кісток. Анатомічні групи — це нижні частини 

передньої (п’ясна і 2 І-х, 2 ІІ-х, 2 ІІІ-х фаланги та сесамоїдні) і задньої 
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(центральна, таранна та 2 суглобові) кінцівок. Серед фауністичних залишків 

зустрічалися кістки зі слідами давніх зламів та нарізок крем’яними 

знаряддями [Кротова, Снежко, 1994, с. 17]. 

В культурному шарі ІХ—ХІІ умовних горизонтів знайдено 17 

крем’яних виробів: нуклеус — 1, мікровістря з притупленим краєм — 1, 

відщепи — 4, пластини — 5, уламкив і лусочки — 3, уламки крем’яних 

жовен — 7. У межах плями культурного шару, що досліджувалася, вони 

розташовані майже рівномірно. 

Зачистки та шурфи поблизу Західного розкопу. 

У різні роки досліджень поблизу Західного розкопу закладали шурфи, 

робили зачистки культурних відкладів (Рис. 14., а), які переслідували 

різноманітні цілі: наявність культурного шару in situ та дослідження 

стратиграфії (1979, 1986, 2005 рр.), відбір зразків кісток для аналізів (2007 р.). 

Шурфом 1979 року вперше було виявлено культурний шар in situ в 

західній частині кістковища — на лівому борті сучасного рову, який 

перпендикулярно його розрізав [Кротова, 1979]. У одному із п’яти шурфів, 

закладених у 1986 р. на південний захід від розкопу, а саме, у шурфі «б» 

також зафіксовано культурний шар in situ, який не розбирався, а був 

законсервований [Кротова, Белан, 1986, с. 17— 19]. 

Зачистки І (1986 р.) та ІІ (2005 р.) загальною площею близько 4,0 кв. м 

були закладені на північний захід від розкопу, на борту сучасного рову. В 

них була зафіксована наявність культурного шару in situ товщиною 0,2— 0,3 

м на периферійній ділянці західної частини кістковища [Кротова, Белан, 

1986, с. 35—36; Кротова та ін., 2005б, с. 31—34 ]. 

Зачистка стратиграфічна (кв. 4Д, 2005 р.) південно-західної стінки 

Західного розкопу площею близько 1,5 кв. м була закладена у південному 

кутку розкопу (Рис. 7, Б). Опис її стратиграфії виконано Ю.М. Грибченко і 

О.І. Куренковою [Кротова та ін., 2005б, с. 29— 31; 2006; Грибченко и др., 

2013]. 
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Із північно-західної стінки Західного розкопу в 2007 році М.-А. 

Джулієн відібрала зразки кісток для DNA аналізу [Кротова та ін., 2006—

2007]. 

У полі фауністичні залишки із шурфів і зачисток вивчали Н.Г. Білан 

(1986 р.) і А.В. Старкін (2005 р.). Колекції фауністичних залишків із шурфу 

1979 року та зачисток 2005 і 2007 років у лабораторних умовах вивчала М.-А. 

Джулієн [Julien and Krotova, 2008; Julien, 2013]. У зачистках та шурфах було 

знайдено також вироби із кременю, типові для кістковища. 

3.2.3. Дані про фауністичні рештки кістковища. 

Згідно визначення І.Г. Підоплічка мінімальна кількість особин 

(МКО/MNI) бізонів із розібраних у 1935, 1940 і 1949 роках ділянок 

культурного шару кістковища становила 496 особин [Підоплічко, 1940-1949, 

с. 387]. У повному опису фауністичних знахідок, опублікованому ним у 

роботі «Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР» лише з розкопок 1940-

их (?) років означено 223 особини. Він також вказує (без коментарів): 

«Всього в Амвросіївці виявлено рештки 983 особин зубра» [Підоплічко, 

1956, с. 131]. 

П.Й. Борисковський наводить, із посиланням на підрахунки 

І.Г. Підоплічка, такі дані: «на розкопаній в 1949 році площі знаходилися 

залишки 202 особин зубра. До цього слід додати рештки 294 зубрів, 

знайдених під час розкопок 1935 і 1940 рр. Нарешті, на нерозібраній і не 

відкритій площі <...> можна припустити наявність останків приблизно 450 — 

500 зубрів. Таким чином, <...> в Амвросіївському палеолітичному 

місцезнаходженні <...> залягають останки 950 —1000 зубрів» [Борисковский, 

1953a, с. 332]. 

Тобто, цифра в 1 000 особин бізонів, яка, за звичай, фігурує в літературі 

лише, приблизно, на половину ґрунтується на матеріалах, визначених 

спеціалістами, які зробили підрахунки МКО, що дорівнює 496-ти особинам. 

Дані про решту (близько 500) особин отримані завдяки приблизним 

підрахункам методом плюсування до отриманої МКО можливої кількості 
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останків тварин на недосліджених та нерозібраних частинах кістковища, 

виходячи із середньої насиченості кістками та товщини культурного шару в 

розкопах, шурфах і зачистках. 

Н.Г. Білан, яка визначала фауністичні рештки з розкопок 1986—1989 

рр. МКО не підраховувала [Білан, 2013]. На прохання автора даної роботи 

В.М. Логвиненко люб’язно погодився зробити підрахунки за даними 

визначень Н.Г. Білан. Згідно цих підрахунків МКО решток бізонів із І—ІІІ 

умовних горизонтів в Центральному розкопі за 1986—1989 рр. становила 

близько 89 особин. Разом із МКО — 10 особин у Прирізці, ІІ умовний 

горизонт (розкопки 2005 р., визначення А.В. Старкіна) загальна МКО решток 

бізонів із І—ІІІ умовних горизонтів в Центральному розкопі становить 

близько 99 особин (Табл. 3). 

Для Західного розкопу, згідно визначення В.М. Логвиненка, за даними 

Н.Г. Білан за 1986—1988 рр. [Білан, 2013] МКО решток бізонів із І—ІV 

умовних горизонтів становить близько 26 особин. Згідно підрахунків М.-А. 

Джулієн за матеріалами розкопок 1990—1994 років МКО решток бізонів із 

V—ХІІ умовних горизонтів становить 29 особин. До неї слід додати дані її 

підрахунків за матеріалами із шурфу 1979 р. (2 особини) і зачисток 2005 (7 

особин) і 2007 (1 особина) років [Julien, 2013]. Таким чином, загальна 

МКО/MNI решток бізонів із Західного розкопу із досліджень 1979—2007 

років становить близько 55 особин. В цілому, МКО/MNI решток бізонів, 

досліджених у культурному шарі кістковища у 1980-2000-і рр.становить 

близько 154 особин (Табл. 3). Додавши цю цифру до 496 особин, 

зафіксованих на розібраних ділянках кістковища у 1930—1940-і роки (згідно 

підрахунків І.Г. Підоплічка) ми отримаємо загальну МКО/MNI близько 650 

особин [Кротова, 2013, с. 91—92]. 

Зважаючи на те, що нами в 1980-і роки отримано дані про 

розповсюдження культурного шару кістковища далі на захід від розкопу 

1935 року і сучасного перпендикулярного рівчака (Західний розкоп і шурф 

«б» 1986 року (Рис. 14, а) [Krotova, Belan, 1993, p. 129], то, насправді, 
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загальна кількість забитих тварин (із врахуванням недослідженої площі 

кістковища) можливо, навіть переважала 1 000 особин . 

3.2.3.1. Тафономія культурного шару. 

Тафономічні спостереження у процесі дослідження археологічних 

пам’яток як у полі так і в лабораторних умовах стають останнім часом 

нормою у вивченні палеолітичних пам’яток, особливо таких, що мають 

фауністичні матеріали. Пошук та фіксація даних про природні порушення 

культурного шару та сліди пошкоджень на кістках дозволяють отримувати 

більш достовірну інформацію про сліди власне людської діяльності, 

зменшити вірогідність її викривлення (Binford, 1981; Todd, 1987). 

У процесі дослідження пам’ятки в різні роки дослідники фіксували 

деякі ділянки культурного шару, що в тій чи іншій мірі постраждали від 

дії природних процесів, хоча, в цілому, здебільшого відмічалась добра 

збереженість як шару так і кісток, зокрема. Так, першим дослідником 

кістковища відмічено значне порушення західної ділянки пам’ятки сучасним 

рівчаком, що прорізав шар перпендикулярно напрямку «бізонового» рівчака 

[Євсєєв 1947, с. 265]. 

Західним розкопом, закладеним на лівому борті цього рівчака, де 

зафіксовано та досліджено ділянки з культурним шаром in situ було 

виявлено також значні його порушення, особливо на лівому борті 

«бізонового» рівчака (Рис. 14, а). Фауністичні залишки в Західному 

розкопі через близькість процесів розмиву та дії вологи — загалом гіршої 

збереженості, ніж у Центральному розкопі, де подібних слідів не виявлено. 

Хоча не дуже значні сліди розмивів було зафіксовано і в розкопах 1940 - 

х років [Пидоплічко, 1940-1949; Борисковский, 1953а]. 

У різні роки досліджень відмічали особливості збереженості кісток , 

які залежали від природних факторів, що вплинули на їх стан у кістковищі. 

Серед них: погана збереженість та фрагментованість кісток на поверхні 

деяких ділянок кістковища, що свідчить про досить довге перебування їх у 
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відкритому стані. На поверхні деяких кісток помітні сліди вивітреності або 

відбитків коренів рослин. 

Крім того, виявлено серію кісток зі слідами погризів хижаками 

(Рис. 22), рідше — землерийними тваринами. Серед них найчастіше траплялися 

кістки кінцівок (метаподії, плечові, стегнові, променеві, п’яткова), лопатки, іноді — 

ребра. Більше всього їх зафіксовано на кістках із верхніх умовних горизонтів 

культурного шару обох розкопів, особливо периферійної північно-західної 

ділянки Центрального розкопу (Прирізка, І умовний горизонт), що, очевидно, 

свідчить про їх більшу доступність для активної діяльності хижаків — сучасників 

мисливських операцій. 

Ще однією важливою категорією фауністичних залишків являються 

кістки, знайдені в анатомічному зв’язку (анатомічні групи) (Рис. 12; 21), 

які, згідно сучасних методик, не можна однозначно ототожнювати ні з 

процесом розбирання здобичі, ані з природним процесом руйнування туш 

забитих тварин чи їх частин, бо вони можуть свідчити і про те і про інше. 

Але, за звичай, в цілому вони допомагають визначати характер 

накопичення фауністичних залишків, функцію пам’ятки, тощо. 

3.2.3.2. Кістки зі слідами діяльності людини. 

Методи виділення, дослідження та інтерпретації кісток зі слідами 

діяльності людей, в цілому, базуються на розробках як вітчизняних так і 

західних, головним чином, американських дослідників. До фауністичних 

зaлишків зі слідами діяльності людей відносять кістки, виділені в 

результаті ретельного вивчення їх у культурному шарі та в лабораторії 

згідно методик, які застосовуються останнім часом у світовій 

археозоологіїі. 

Перш ніж вивчати кістки зі слідами дії людини важливо було 

попередньо виділити сліди пізніх зламів на вже сухих, мінералізованих 

кістках («dry breaks»), що з’явилися [Todd, Stanford, 1992; Lyman, 1994], 

здебільшого, в результаті тиску грунту та вище лежачих кісток. Вони 

мають специфічний перпендикулярний осі кістки дрібно зубчастий край. Таких 
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кісток у кістковищі багато, особливо, в Західному розкопі. За звичай, 

будучи виділеними у спеціальну категорію кісток із «сухо кістними» 

зламами, вони до процесу вивчення слідів діяльності давніх людей не 

залучаються, хоча й фігурують у загальному аналізі фауністичних залишків 

пам’ятки. 

Визначення та інтерпретація нами кісток зі слідами пошкоджень 

метальною мисливською зброєю значною мірою базувалися на консультаціях 

фахівців, які використовували методи судово-медичної експертизи, 

експериментальної археології та дані про анатомію бізона. Став у нагоді 

також досвід автора, здобутий у процесі вивчення колекцій кількох 

палеоіндіанських місць забою (kill–sites) бізонів Північної Америки під час 

стажування у 2001—2002 рр. у якості стипендіата Фонду Фулбрайта в 

університеті штату Вайомінг (США). 

Не всі кістки, розбиті у свіжому стані («green breaks») — результат 

діяльності людини. До них можуть належати кістки зі зламами, отриманими 

при падінні тварин у рівчак під час полювання або в результаті дії якихось 

природних факторів на ще свіжі, не мінералізовані і не вкриті грунтом кістки. 

У процесі виділення кісток зі слідами розбивання людиною приділяють 

особливу увагу наявності на них специфічного місця нанесення 

цілеспрямованого удару або натиску («impact percussion» або «impact notch») 

та негативу відщепу, який при цьому відокремився. Наявність таких слідів на 

кістках, так же як і кістяних відщепів певної форми, часто із ознакою 

спірального зламу в колекції вважаються найбільш достовірними доказами 

дії людей, що підтверджується етнографічними даними та експериментами. 

[Binford, 1981, p. 148—169; Lyman, 1994, p. 323, 327]. 

Початок вивчення кісток бізонів зі слідами діяльності амвросіївських 

мисливців у процесі утилізації здобичі відноситься ще до розкопок 1935 

року, коли В.М. Євсєєв відмітив наявність у культурному шарі кістковища 

кісток бізонів зі слідами давніх зламів [Євсєєв, 1947, с. 272]. 
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Серед матеріалів із досліджень кістковища 1940-х років В.І. Бібіковою 

було виділено кістки зі слідами зламів, які вона вважала результатом 

передсмертних переломів кінцівок бізонів, що, на її думку, могли утворитися 

в результаті падіння тварин у рівчак під час полювання. Близької точки зору 

дотримувався і І.Г. Підоплічко [Бибикова, 1950; Борисковский, 1953а, с. 332]. 

У колекції з розкопок 1949 року було виділено 14 фрагментів кісток, на 

яких, згідно визначення С.А. Семенова, збереглися сліди діяльності людини 

із утилізації мисливської здобичі, здебільшого, сліди різання крем’яними 

знаряддями. Кілька кісток мали й інші ознаки, які, на думку дослідника, 

також могли з’явитися в результаті діяльності людини: сліди подряпин і 

поліровки поверхні уламку ребра, що з’явилися від тертя по невідомому 

предмету; сколи від ударів каменем по діафізу трубчастої кістки; отвір, 

пробитий у трубчастій кістці поблизу епіфіза [Борисковский, 1953а, с. 332—

335]. 

Із розкопок кістковища 1980—1990-х років походять колекції кісток та 

їх фрагментів зі слідами давніх зламів (293 екз.) та різання крем’яними 

знаряддями (175 екз.), які було опубліковано [Кротова, Сніжко, 1993а, 1996] 

та узагальнено [Сніжко, 2001]. 

Кістки із давніми зламами представлені, здебільшого, фрагментами 

кінцівок (Рис. 23, 1) та ребер, інколи — нижніх щелеп, тазових, остистих 

відростків хребців та дрібних фрагментів трубчастих кісток, більшість яких 

являла собою скалки, що випадали в процесі ламання. Ці кістки, що мають 

рівну патиновану поверхню та гострі краї зламів було виділено з поміж 

великої кількості кісток зі слідами ламання сухих кісток пізнього 

походження. 

Згідно класифікації Л. Бінфорда [Binford, 1981, p. 148—164] було 

виділено кілька типів зламів, здебільшого, різновиди спірального, а також 

поперечно-зубчастий, клиновидний та комбінований. Хоча серед кісток із 

давніми зламами зразки з виразним місцем нанесення удару («impact notch») 

зустрічаються рідко було зроблено припущення про те, що частину їх можна 
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вважати слідами розбивання людиною з метою як членування туш так і 

вилучення кісткового мозку [Кротова, Снежко, 1996], а частину — 

результатом дії в давнину інших агентів, наприклад, згідно В.І. Бібікової, 

прижиттєвих зламів від падіння бізонів під час загінного полювання . 

Сліди різання крем’яними знаряддями знайдено на різноманітних 

кістках та їх фрагментах, що, згідно класифікації їх характеру та місць 

розташування, розробленій Л. Бінфордом [Binford, 1981, p. 105—142] може 

свідчити про певні дії, пов’язані з процесом розбирання туш впольованих 

бізонів. Так, нарізки на нижніх щелепах та фалангах (Рис. 25, 1—3) вказують 

на процес білування — зняття шкіри; нарізки на грудині, тазових кістках та 

частині ребер (Рис. 24, 4—6, 9; 25) — на сегментацію туші, конкретніше — 

на відділення грудної клітини та задньої кінцівки. Нарізки на таких кістках як 

довгі трубчасті кінцівок (Рис. 23, 2—4) могли залишитися в процесі або 

подальшої фрагментації частин туші, або підготовки кістки до розбивання із 

метою вилучення кісткового мозку, іноді — від зрізання м’яса. Саме ця 

операція могла спричинити появу нарізок на лопатці, остистих та частині 

ребер (Рис. 24, 7, 8; 26) [Кротова, Сніжко, 1993а; Сніжко, 2001]. 

Зустрічаються кістки, які мають і сліди давніх зламів і сліди різання 

крем’яними знаряддями, що робить інформацію про можливі операції з 

розробки туш бізонів більш доказовою. Наявність кісток зі слідами 

діяльності людини доводить використання кістковища не тільки як місця 

полювання на бізонів, а й розбирання мисливської здобичі. 

Кістки зі слідами пошкодження мисливською зброєю. Із культурних 

відкладів кістковища, досліджених 1986—1988 років походять дві кістки зі 

слідами цілеспрямованих ударів, можливо, мисливською метальною 

зброєю [Кротова, 2006а; 2013, с. 96]. Перша з них — це шийний хребець, а 

друга — фрагмент тазової кістки бізона (визначення палеонтологів 

Н.Г. Білан, Л. Тодда, О.П. Журавльова та В.М Логвиненка) зі слідами від 

удару кістяного списа (Рис. 26, 1,2), що, можливо, утворилися під час 

полювання. 
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Тіло 4-го (?) шийного хребця походить із розкопок кістковища 1986 

року (Західний розкоп, квадрат 2Д), з тієї частини розкопу, де знахідки 

(кістки бізонів, кілька виробів з кременю та уламок кістяного 

наконечника списа) було виявлено у перевідкладеному стані. Його 

поверхня має сліди пізніх пошкоджень, які, очевидно, утворилися під час 

переміщення у процесі порушення ділянки культурного шару, де він до 

цього знаходився. 

Давнє пошкодження у вигляді отвору овальної форми розміром 

1,0Х0,4 см, глибиною 2,1 см виявлено у задній частині хребця, в 

нижньому лівому секторі ямки хребця, поверхня якої досить добре 

збереглася (Рис. 26, 1). Видима внутрішня частина заглибини — це 

гладка поверхня рівно зрізаної губчастої маси кістки, вкрита легкою 

патиною, близькою, але дещо світлішою за кольором (світло-

коричневий) у порівнянні з тією, яку має поверхня кістки. 

Спеціаліст із судово-медичної експертизи, кандидат медичних наук 

О.В. Філіпчук, вивчивши пошкодження кістки визначив його як отвір від 

дії гострого колючого предмета, який має в перетині форму овалу. Він 

припускає, що отвір можна вважати каналом від поранення кінцевою 

частиною гострого предмета типу списа або наконечника стріли, 

подібного тому, який йому було продемонстровано із розкопок кістко 

вища. 

На Рис. 26, 1 зображено тіло хребця із отвором від удару списа у 

двох позиціях: на першій — овальний отвір (залито чорним) — вигляд 

прямо, на другій — вигляд збоку (пунктиром позначено внутрішню 

частину каналу поранення). На думку палеонтологів Л. Тодда і 

В.М. Логвиненка (усне спілкування, м. Київ), удар списом було нанесено 

зліва ззаду, трохи зверху (під кутом 10—12 градусів). Наконечник, 

потрапивши поміж 4-м і 5-м хребцями, заглибився навкіс у тіло 4-го 

хребця (Рис. 26, 4). 
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Очевидно, удар було нанесено під час полювання списом із 

кістяним наконечником, яких у кістковищі знайдено 27 екземплярів, у 

тому числі, 3 (один цілий та два фрагменти) — у Західному розкопі. 

Цілий наконечник походить із шурфу 1979 року, а фрагменти (кінцеві 

частини довжиною 5, 5 і 6, 2 см) — з розкопок 1986 року. Один із них 

знайдено у І умовному горизонті дослідження (кв. 3 А), а другий — на 

ділянці, де культурний шар було порушено (кв. 1 Г). Цілий наконечник 

(Рис. 26, 3; 30) веретеноподібної форми довжиною 15 см, товщиною до 

1,3 см має дещо сплощений овальний у перетині загострений кінець та 

круглу в перетині черешкову частину, відділену від корпуса ледь 

наміченим перехватом [Кротова, 1986а, с. 50—51; 2013, с. 96, 103, 105]. 

Як розмір так і форма отвору у шийному хребці збігаються з формою і 

розміром перетину прикінцевої частини даного наконечника. 

За звичай, мисливську метальну зброю, що використовували 

амвросіївські мисливці дослідники реконструюють як списи із кістяними 

наконечниками, на яких кріпили, напевно, за допомогою смоли крем’яні 

мікроліти-вкладені, яких у кістковищі знайдено близько сотні 

[Борисковский, 1953а, с. 339; Нужний, Кротова, 2007, с. 101]. Однак, 

пошкодження на шийному хребці не має слідів дії крем’яних мікролітів. 

Можна припустити, що було використано наконечник без вкладенів або 

його прикінцеву частину не було ними оснащено. 

В археологічній літературі є дані про знахідки кісток бізонів із 

пошкодженнями метальною мисливською зброєю на 

пізньопалеолітичних пам’ятках. У 1960-і рр. на верхньопалеолітичній 

стоянці Кокорєво І (шар 3) в Сибіру було виявлено лопатку бізона, 

пробиту кістяним наконечником, частина якого застрягла у кістці 

[Абрамова, 1964]. У якості аналогії дослідниця вказує на знахідку хребця 

бізона із застряглим у ньому крем’яним наконечником типу фолсом на 

палеоіндіанській стоянці Лінденмейєр (штат Колорадо, США) 

[Абрамова, 1979, с. 26—31]. 
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До цієї ж групи кісток із пошкодженнями, які походять із 

Амвросіївського кістковища, можна віднести фрагмент сідничної ості 

правої половини тазової кістки розміром 7,3 Х 3,5 см, знайдений у 1988 

році в IV умовному горизонті Західного розкопу. Фрагмент має сліди 

пізніх сухокістних зламів, а на внутрішній поверхні природного краю 

сідничної вісті — слід від удару (impact point) та негатив відщепу (2,1 х 

0,6 см), який випав у момент удару (Рис. 26, 2). 

Цей слід схожий на ті, що утворилися на кістках дикого кабана під 

час експериментального полювання Д.Ю. Нужного із застосуванням лука 

з кістяними стрілами (усне повідомлення дослідника з демонстрацією 

еталонних кісток із пошкодженнями — м. Київ). 

На думку В.М. Логвиненка (усне спілкування), удар списом (?) в 

районі сідничної ості тазової міг бути нанесений з лівої сторони тіла 

бізона збоку і дещо зверху (Рис. 26, 4). Визначення було зроблене із 

використанням реконструкції кістяка бізона натурального розміру, який 

знаходиться в експозиції Палеонтологічного музею НАНУ (м. Київ). 

3.2.4. Кістяний інвентар кістковища. 

Колекція нараховує 28 виробів, серед яких переважають предмети 

мисливського спорядження — 27 наконечників списів та їх фрагментів, а 

також 1 предмет господарсько – побутового призначення — фрагмент 

стрижня (голки ?) (Рис. 3.23. — 3.25.). 

Наконечники походять із розкопок: 1935 року (4) [Євсєєв, 1947], 1940-х 

років (18) [Підоплічко, 1947, с. 24; 1953; Борисковский, 1953а, с. 339, 340; 

Борисковский, Праслов, 1964, табл. ХІ], 1970—2000-х років (5 наконечників 

та фрагмент стрижня) [Кротова, 1986а, с. 51; 2007б; 2013, с. 104; Кротова та 

ін., 2005а; Krotova, Belan, 1993, р. 131;]. 

Доступні на даний момент для опрацювання кістяні вироби із 

кістковища знаходяться в колекціях: Археологічного музею НАНУ(АМ) — 7 

наконечників, Донецького краєзнавчого музею (ДКМ) — 4 наконечника, 

Маріупольського краєзнавчого музею (МКМ) — 1 наконечник, фондів ІА 
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НАНУ (ІА) — 4 наконечника і фрагмент голки [Кротова, 2007б]. На жаль, 

половина наконечників із розкопок 1940-х років (12 екз.), виставлених у 

вітрині Палеонтологічного музею НАНУ (м. Київ) не доступна для вивчення 

із технічних причин. 

Серед наконечників, представлених як цілими екземплярами так і 

фрагментами переважають веретеноподібні вироби довжиною від 7 до 37 см, 

зігнуті у профілі, з округло-овальним у перетині пером, загостреним 

сплощеним кінцем і округлим у перетині загостреним на конус насадом. У 

більшості випадків перехід від пера до насаду — це досить плавний уступ 

(Рис. 27, 2—4; 28, 1; 29, 9), який іноді має вигляд поперечного валика 

(Рис. 29, 2—4). Декілька наконечників округлі в перетині, практично, по усій 

довжині (Рис. 27, 3, 4), окрім кінчика пера. Два вироби мають по одному 

широкому і неглибокому пазу (Рис. 27, 1, 2). 

Окрім візуальних спостережень автора стосовно можливих слідів 

обробки чи використання маємо також для деяких кістяних виробів із 

кістковища результати трасологічних визначень Г.Ф. Коробкової, О.К. 

Філіпова (усні повідомлення) та А.М. Усачука [2013]. 

Деякі наконечники, згідно визначення А.М. Усачука, мають сліди 

обробки поверхні, які утворилися в результаті послідовних операцій, що 

включають стругання та скобління крем’яними знаряддями. Така обробка 

провадилася вздовж довгої осі виробу, інколи — під невеликим кутом до неї. 

Обробку поверхні завершувала поліровка м’яким матеріалом. На поверхні 

насадів деяких із них помітні сліди поперечних, косих, інколи — спіральних 

нарізок крем’яним знаряддям, нанесених після стругання-скобління. Їх могли 

спеціально наносили для кращого закріплення у древку, інколи, вони, 

навпаки, можуть бути слідами від закріплення. 

На поверхні деяких наконечників сліди обробки помітні неозброєним 

оком. Іноді в результаті стругання перетини пера чи насаду набирали форму, 

близьку до багатогранника (Рис. 28, 2, 4). В кількох випадках на поверхні 

насаду чітко видно сліди поперечних нарізок довжиною від 0,3 до 3,0 см 
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(Рис. 27, 3; 28, 3; 29, 9), можливо, спеціально нанесених для кріплення у 

древко. 

Точка зору палеонтологів І.Г. Підопличка та В.І. Бібікової, котрі 

вважали, що всі амвросіївські наконечники виготовлені з довгих кісток 

бізона раніше сумнівів не викликала [Підоплічка, 1947, с. 22; Борисковский, 

1953а, с. 360; Григорьєва, 1973, с. 72]. Останнім часом дослідники 

висловлюють думку, що якщо й не всі, то частина наконечників із 

Амвросіївки виготовлені з рогу північного оленя (Д.Ю. Нужний, А.М. 

Усачук). На думку Д.Ю. Нужного, який вивчав 7 наконечників із фондів 

Археологічного музею НАНУ на їх поверхні збереглися залишки пористої 

частини рогу (Рис. 27, 1—4; 28, 2—4; 30, А), а виготовити з кісток кінцівок 

бізонів наконечники довжиною 25—37 см просто неможливо. До того ж, він 

довів, що один наконечник, який вважали двопазовим [Борисковский, 1953а, 

с. 339, 340], має два субпаралельних жолоба природного походження, які 

характерні для поверхні оленячого рогу [Нужний, Кротова, 2007, с. 93, 94]. 

Як на думку автора даної роботи, амвросіївські наконечники могли 

виготовляти як із кісток бізонів, так і з іншої сировини, у тому числі, рогів 

північного оленя. Але останні, скоріш за все, приносили на стоянку готовими, 

зважаючи на той факт, що залишків цієї тварини досі серед фауністичних 

матеріалів пам’ятки не було зафіксовано. Аргументом, що доводить 

виготовлення наконечників із різноманітного матеріалу є знахідка 2005 року в 

кістковищі фрагментів двох наконечників (Рис. 29, 6, 8). Згідно визначення 

А.В. Старкіна та В.М. Логвиненка (усні повідомлення), один із них (Рис. 3.25., 

6) було виготовлено із рогу північного оленя, а другий (Рис. 29, 8) — із кістки 

бізона (?). Останній, на думку Г.Ф. Коробкової (усне повідомлення, 2005 р.), 

міг бути виготовлений або із кістки, або із бивня мамонта. 

Варто також згадати, що можливість використання кісток бізонів у 

якості сировини для виготовлення наконечників списів продемонстрували 

експерименти американських дослідників Д. Фрізона та Г. Зейменса. Вони 

включали операції із виготовлення і використання наконечників із кісток 
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сучасних бізонів, подібних знайденим в культурному шарі Фолсом 

палеоіндіанської стоянки Егейт Бейсон. Їх результати продемонстрували і 

можливість використання кісток бізонів як сировини, і ефективність у дії 

виготовлених із них наконечників [Frison and Zeimens, 1980]. 

Очевидно, для вирішення проблеми сировини для амвросіївських 

наконечників необхідно проведення як подібних експериментів так і інших 

спеціальних досліджень. 

Уже давно вважається доведеним використання кістяних наконечників 

із Амвросіївки у якості бази для складних метальних знарядь полювання із 

боковими лезами з крем’яних мікролітів-вкладенів [Борисковский, 1953а, 

с. 339; Підоплічко, 1953]. Саме такий спосіб використання амвросіївських 

кістяних наконечників Д.Ю. Нужний вважав домінуючим. На його думку, 

наконечники, бокове лезо яких оснащували за допомогою смолистої 

речовини крем’яними мікролітами—вкладенями слугували у якості складової 

частини важких метальних списів, що мали дерев’яне древко. У той же час, 

зафіксувавши на деяких мікролітах сліди, характерні для наконечників стріл, 

він припускав як знайомство мешканців стоянки із луком так і не такий уже й 

абсолютний зв’язок кістяних наконечників та мікролітів [Нужний, 1992, 

с. 25, 105, 112; Нужний, Кротова, 2007, с. 95, 96]. 

Знаряддя побутово-господарського призначення представлене у 

кістковищі фрагментом стрижня із розкопок 1989 року довжиною 0,9 см, 

діаметром 0,25 см. У нього на обох кінцях помітні сліди свіжих зламів 

(Рис. 29, 1). На поверхні збереглися сліди обробки (визначення О.К. Філіпова 

та Г.Ф. Коробкової — усні повідомлення), які дозволяють вважати його 

штучним виробом, можливо, фрагментом голки. 

3.2.5. Крем’яний інвентар кістковища. 

Колекція крем’яних виробів із різних років розкопок нараховує понад 2 

500 екземплярів обробленого кременю (у підрахунки не включено понад 500 

жовен та їх уламків без слідів обробки). Більшу його частину складають 

знахідки з розкопок 1930—1940-х років. 
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П.Й. Борисковський відмічав досить рівномірну насиченість 

культурного шару крем’яними виробами на різних глибинах і різних 

ділянках кістковища. Він назвав три їхні основні категорії: нуклеуси, 

пластини, мікровістря із затупленим краєм [Борисковский, 1953а, с. 336—

339]. Згідно даних, які наводить Г.В. Григорьєва у складі колекції 1940-х 

років (більше 2 200 екз.) переважають пластини (більше 100), багато 

відщепів, сколів та уламків (більше 500), є нуклеуси (86), відбійники (3), 

скребки (більше 7), різці (8), мікровістря та мікропластинки з притупленим 

краєм (більше 100) [Григорьева, 1968]. 

Колекція виробів із розкопок 1986—2005 років нараховує 338 

екземплярів (Табл. 4). Вона походить із двох ділянок кістковища: 

Центрального та Західного розкопів. В цілому, як і раніше, спостерігалася 

досить однорідна насиченість культурного шару крем’яними виробами на 

різних глибинах. Близьке і співвідношення їх категорій у колекції — 

пластини та відщепи значно переважають над іншими категоріями виробів 

(до 70—80 %). Можна лише відмітити, що співвідношення між пластинами 

та відщепами в різних горизонтах Центрального розкопу відрізняється. У 

першому горизонті пластини складають 52,6 %, відщепи — 25,8 %, а в ІІ—ІІІ 

горизонтах їх порівну (по 36,5 %). Помітна також різниця між частками 

виробів із вторинною обробкою, яка складає 10,1 % — в Центральному і 13,8 

% — у Західному розкопах. 

За сировину правив, здебільшого, високоякісний кремінь темно-сірого 

(до чорного) та світло-сірого відтінків, іноді — гальковий коричневого та 

жовтаво-сірого відтінків. Крем’яні вироби не патиновані і не обкатані. 

Нуклеуси (8 екз.) підпризматичні одно та двоплощинні, здебільшого, із 

зустрічним напрямком сколювання в одній площині (Рис. 31). Серед різців (7 

екз.) переважають кутові вироби на зламаних пластинах та відщепі (Рис. 32, 

1,2,7). Два бокових ретушних різці виготовлені на відщепі і масивній пластині 

(Рис. 32, 4,5). Більше половини різців — багатофасеткові (Рис. 31, 3—6). 
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Помітне місце в групі знарядь колекції 1980—1990-х рр. займають 

мікровістря (27 екз.) (табл. 4). В цілому група мікровістер кістковища разом 

із колекцією з розкопок 1940-х років, яка вважалася загубленою і яку в 2000-і 

роки завдяки зусиллям Д.Ю. Нужного було знайдено складає понад 90 

екземплярів (Рис. 33; 34, 1—7) [Нужний, Кротова, 2007]. 

Мікровістря — це видовжено-овальні, інколи, підсегментовидні вироби 

на мікроплатівках довжиною 2—3 см, шириною 3—5 мм, товщиною 1,5—4 

мм, здебільшого, вигнуті у профілі, які отримували із підклиновидних 

невеликих торцевих нуклеусів та, можливо, нуклеусів — скребків типу 

carene, які в невеликій кількості зустрічаються на стоянці. Як правило, один 

бік вістря частіше повністю, інколи — частково ретушований стрімкою 

притупляючою ретушшю, інший бік — не ретушований або частково 

ретушований поблизу бази або вістря пологою або напівстрімкою ретушшю. 

Є вироби зі стрімко ретушованими обома боками. Базова частина виробів 

звичайно співпадає із ударним бугорком платівки, а загострена — із 

протилежним загостреним кінцем заготовки. 

Трасологічний аналіз, проведений для груп крем’яних виробів із 

розкопок різних років дав наступні результати. С.А. Семенов, вивчивши під 

бінокуляром не ретушовані пластинки з колекції 1949 року визначив, що 

«майже на всіх пластинах обидва боки і з верхньої і з нижньої поверхні 

виявляють дрібні щербинки і поліровку, які утворилися в результаті 

використання їх як ріжучих знарядь». На мікровістрях, навпаки, таких слідів 

не виявлено, що було використано дослідниками як одна із підстав для їх 

інтерпретації як вкладенів до кістяних наконечників списів [Борисковский, 

1953а, с. 336—339]. 

Г.В. Сапожникова, яка виконала трасологічне визначення 196 

крем’яних виробів із розкопок 1986—1989 років також не виявила на 

мікровістрях (16 екз.) слідів використання. Вона поділяє думку А.С. 

Семенова про те, що це є одним із доказів їх використання як вкладнів до 

кістяних чи дерев’яних вістер мисливської зброї. 
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На більшості із визначених неретушованих пластин (80 екз.) та 

відщепів (4 екз.) Г.В. Сапожникова виявила сліди спрацьованості, що 

свідчать про використання їх, здебільшого, у якості м’ясних ножів для 

розбирання туш бізонів. Серед них переважають однолезові (Рис. 34, 2, 12, 

18, 19), є й дволезові (Рис. 34, 1, 3, 6 — 8, 13 — 15, 17) м’ясні ножі. 

На інших виробах виявлено сліди використання у якості скобелів для 

обробки кістки / рогу (Рис. 34, 4, 5), різчиків (Рис. 34, 11), стругальних ножів 

(Рис. 34, 9), пилок (Рис. 34, 10), комбінованих знарядь (Рис. 34, 16). Вироби, 

які типологічно визначено як різці (5) (Рис. 32), здебільшого, використовували 

як комбіновані знаряддя: скобелі — стругальні чи м’ясні ножі. 

Загалом, сліди використання дослідниця виявила на 112 предметах. 

Разом із 16 мікролітами без слідів, але із вторинною обробкою група знарядь 

становить 128 екз., серед яких більшість використовувалася у процесі 

полювання та утилізації мисливської здобичі. Невелика кількість знарядь зі 

слідами обробки кістки / рогу, на думку дослідниці, свідчить про спорадичне 

їх використання на території кістковища для заготовки кісткової сировини 

[Сапожникова, 1994, 2003, 2005]. 

Г.Ф Коробкова, вивчивши під бінокуляром невелику колекцію 

крем’яних виробів із розкопок 2005 року (Рис. 35) виявила на деяких із них 

сліди утилізації (усне повідомлення, м. Київ, 2005 р.). На трьох із 7 

мікровістер (Рис. 35, 1—7) прозорий розсіяний блиск — «м’ясне» 

полірування від проникнення в тушу тварини. На шести крем’яних платівках 

та відщепах (Рис. 35, 8—13) дослідниця визначила сліди використання в 

якості м’ясних ножів. Сліди утилізації у якості відбійника-ретушера вона 

виявила на крем’яному жовні, а знаряддя для обробки шкіри — на гальці 

(Рис. 35, 14—15) [Кротова та ін., 2005, с. 56; Кротова, 2013, с. 113]. 

Д.Ю. Нужний виявив на частині мікролітів із колекцій 1940-х та 

1980 — 1990-х років із кістковища помітні неозброєним оком специфічні 

злами — сліди макрозносу (Рис. 33), які, здебільшого, утворилися в 

результаті ударів під час їх використання у якості складових частин — 
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бокових лез вкладеневих наконечників дистанційної мисливської зброї, до 

яких вони кріпилися за допомогою смоли (Рис. 33, 

10,12,20,22,23,32,42,50,56,76,77). Декілька випадків слідів макрозносу 

можуть свідчити про застосування мікровістер у якості наконечників стріл 

(Рис. 33,16,40,43,47,64), що дозволило досліднику припустити можливість 

спорадичного використання амвросіївськими мисливцями луку та стріл 

[Нужний, 1992, с. 25, 26, 105, 166; Нужний, Кротова, 2007]. 

3.2.6. Інтерпретації кістковища. 

Інтерпретація кістковища, сезони та способи полювань на бізонів є 

предметом дискусій із самого початку досліджень Амвросіївського 

комплексу. Стоянку, зазвичай, важали стійбищем мисливців, базовим 

табором, тобто, місцем мешкання, стосовно ж інтерпретації кістковища 

існували різні точки зору. 

Ще в 1940—1950-і роки дослідники вважали стоянку і кістковище 

одночасними та функціонально пов’язаними одне із одним 

місцезнаходженнями. Так, В.М. Євсєєв визначав увесь комплекс як одну 

стоянку з кістковищем — звалищем відходів поблизу житла [Євсєєв, 1947, 

с. 276]. 

На думку П.Й Борисковського, кістковище — це типове культове 

місце, розташоване за межами поселення, на зразок західноєвропейських 

«святилищ» мисливської магії — печер із зображеннями тварин або 

етнографічно зафіксованих у сучасних мисливських племен місць, де 

складали кістки забитих тотемних тварин і провадили обряди мисливської 

магії. Він вважав кістковище подібним культовим місцем, де мешканці 

стоянки упродовж певного часу складали кістки впольованих бізонів і де 

провадили обряди мисливської магії, під час яких метали в кістки як 

мисливські метальні знаряддя так і деякі інші категорії крем’яних виробів, а 

також використовували червону вохру та раковини [Борисковский, 1953а, 

с. 349—352]. 
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І.Г. Підоплічко розцінював кістковище як місце одночасного облавного 

полювання, в результаті якого у невеликий рівчак загнали мігруюче стадо 

зубрів (бізонів) чисельністю понад 1 000 особин, доказами чого він вважав 

знаходження в культурному шарі залишків тварин різного віку та статі, які 

могли складати звичайне стадо, наявність окремих анатомічних груп тварин 

та відсутність стерильних прошарків у товщі кісток. На його думку, 

полювання відбулося у весняний сезон, коли бізони відкочовували з півдня 

на північ. Стоянку ж він вважав «тимчасовим стійбищем» мисливців, які 

прийшли услід за мігруючими бізонами із узбережжя Чорного або 

Азовського морів [Підоплічко, 1953, с. 65—68]. 

П.П. Єфименко вважав кістковище і розташоване поруч із ним давнє 

поселення місцем, куди палеолітичні люди неодноразово приходили для 

облавного полювання на зубрів (бізонів), використовуючи для цього рівчак із 

крутими стінами у якості зручної пастки, залишаючись тут певний час для 

обробки дичини та заготовки продуктів [Ефименко, 1953, с. 549—550]. 

В.І. Бібікова, яка, в цілому, підтримала точку зору І.Г.Підоплічка не 

виключала можливості того, що полювання могли бути багаторазовими 

[Зубарева (Бибикова), 1948; Бібикова, 1950]. Інтерпретацію І.Г.Підоплічка 

прийняла і Г.В. Григор’єва [1968]. Без особливої критики наводиться його 

висновок і в низці узагальнюючих праць, присвячених верхньому палеоліту 

[Шовкопляс 1971, с. 60; Массон 1976, с. 29; Рогачев, Аникович. 1984, с. 178; 

Файнберг, 1986, с. 144]. 

Більшість дослідників, все ж, пристає до думки П.П. Єфименка про 

багаторазові полювання в Амвросіївці [Кротова, 1985, 1986а,б; 1988а; 

Сапожников, 1987а; 1989а; 2003а; Зализняк, 1987; 1990а; 1996; 1998; 

Леонова, Миньков, 1987; Краснокутский, 1992а; Сапожникова, 2003, с. 84]. 

Разом із тим, деякі дослідники, які, в цілому, поділяють точку зору 

П.П.Єфименка про кістковище як місце багаторазового полювання та 

розбирання здобичі, не виключають також можливості його використання як 

місця проведення культових обрядів, — що, на нашу думку, є цілком 
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логічним [Леонова, Миньков 1987; Леонова и др. 2006; Сапожников 1987а, 

2003а; Сапожникова, 2003]. 

Підсумувавши дані, отримані в результаті проведених на пам’ятці 

протягом останніх тридцяти років досліджень, очолюваних автором даної 

роботи, у яких приймали участь як археологи так і представники суміжних 

наукових дисциплін, спробуємо визначити їх значення для інтерпретації 

пам’ятки. 

В результаті досліджень 1980—2000-х років отримано нові дані та 

матеріали стосовно інтерпретації пам’ятки. Вони не тільки підтвердили точку 

зору П.П.Єфименка, а й дозволили значно її розширити, доповнивши 

виразними деталями. Це, перш за все, дані про характер залягання 

фауністичних залишків в культурному шарі, а саме, про уступи (пороги) у 

його розповсюдженні, зафіксовані у 1949 і 1989 роках у північно-східній 

частині кістковища. 

Опис уступу, виявленого в 1949 році у північно-східній частині 

кістковища знаходимо як в архівних матеріалах так і в публікаціях. Його 

довжина складала 6,0 м, ширина — близько 1,0 м, а висота — 0,40—0,45 м, 

він простягався з південно-сходу на північний-захід. Товща кісток в уступі 

розподілялася на дві частини, які були розділені стерильним прошарком 

суглинку товщиною до 0,25 м (Рис. 8, В—В′). Дослідники вважали, що всі 

кістки, які залягали за межами уступу у північно-західному напрямку були 

змиті з основного скупчення. Вони пояснювали виникнення уступу 

можливим існуванням у період формування культурного шару в цьому місці 

якогось штучного бар’єру, спорудженого людьми [Підоплічко, 1940-1949, 

с. 85—88; Борисковский, 1953а, с. 334, 341—344]. 

У 1989 році в Центральному розкопі (Прирізці) простежено уступ 

(поріг) довжиною 4,0 м, що простягнувся з північного-сходу на південний-

захід. Його висота сягала 0,1—0,25 м, кут падіння знахідок — 85° (Рис. 8, 

С—С′; 11). Між верхніми та нижніми кістками в уступі простежено 

стерильний прошарок бурого суглинку товщиною 0,5 — 0,15 м. Характер 
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залягання кісток в районі порогу (див. опис вище) дозволяє припускати, що 

деякі кістки знайдені за межами уступу «вихлюпнулися» (перекотилися) 

через якусь перепону, а ті, що залягали нижче нього — це частина 

культурного шару, яка сформувалася раніше, ніж виникла (чи була створена 

штучно) ця перепона [Кротова, 1989, с. 8—9]. 

Виявлені у 1949 і 1989 роках у північно-східній частині кістковища 

уступи та стерильні прошарки у розповсюдженні кісток, як на мою думку, 

свідчать про неодноразове накопичення культурного шару, що, можливо, 

відповідає кільком (не менше, ніж двом) епізодам полювань. 

До того ж, місцезнаходження зафіксованих уступів співпадає із 

кордонами основної частини культурного шару кістковища, встановленої в 

1940-і роки завдяки розкопам та серії шурфів і реконструйованої 

дослідниками у вигляді трапеції, зображення якої знаходимо у щоденнику 

І.Г. Підоплічка, про неї пише також у своїй монографії П.Й Борисковський 

[Пидопличко, 1940-1949, 4/4; Борисковский, 1953а, с. 344]. Вірніше, 

І.Г. Підоплічко зобразив дві трапеції, із яких одна, менша відображала 

кордони основної частини культурних відкладів, а друга, велика — 

периферійної. Причому південно-східний кордон основної частини співпадає з 

обрисами крутого схилу бізонового рівчака, її північно-східний та північно-

західний кордони фіксуються перепадами-уступами у розповсюдженні 

культурного шару і, очевидно, визначалися штучно створеною перепоною 

(Рис. 36, А). 

І.Г. Підоплічко та П.Й. Борисковський відмічають, що сторони обох 

трапецій у південно-західній частині кістковища було проведено умовно, 

зважаючи на те, що, як на їх думку, ця ділянка кістковища як і його південно-

західні кордони були знищені сучасним рівчаком і далі у цьому напрямку 

культурний шар не розповсюджувався. Тому вони припускали, що середня 

довжина основної частини складала 31 м [Борисковский, 1953а, с. 344], 

загальна довжина кістковища — близько 40 м, а його загальна площа — 

близько 500 кв. м [Підоплічко, 1940—1949, с. 61, 94—96]. 
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Дослідженнями 1980—1990-х років на лівому борті сучасного рівчака 

було виявлено культурний шар in situ — в Західному розкопі, у двох 

зачистках борту сучасного рівчака та у шурфі б (Рис. 14, І; 36, А), що 

доводить продовження культурного шару у південно-західному напрямку та 

значно більшу зафіксовану довжину кістковища (близько 60 м). Його 

загальна площа могла складати разом із периферією, ділянками, 

зруйнованими пізнім перпендикулярним рівчаком та тими, що збереглися на 

південний-захід від нього (Західний розкоп та зачистки і шурф б поблизу 

нього) близько 750—800 кв. м. 

Можна вважати, що контури як малої так і великої «трапецій» по 

всьому периметру, окрім південно-західної сторони відповідають кордонам 

основної та периферійної частин кістковища. Але постільки встановлено 

розповсюдження культурного шару у південно-західному напрямку, то 

насправді довгі сторони обох трапецій слід продовжити у цьому напрямку, а 

одну із коротких (південно-західну) — вважати не виявленою (Рис. 36, А). 

Виникає питання, чи існувала південно-західна сторона малої трапеції 

як частина штучно створеної перепони взагалі? Справа в тому, що саме 

«трапецію», тобто замкнену пастку, в яку загнали стадо бізонів 

реконструював І.Г. Підоплічко. Вона відповідала його сценарію виникнення 

кістковища як місця одноразового загінного полювання. Якщо ж припускати 

існування різних сценаріїв полювання, тобто загін (загони) як зверху, зі 

сторони плато в рівчак так і знизу, із тальвегу балки Казенної, від джерела 

питної води вгору, у верхів’я балки (Рис. 36, Б), в існуючу на її схилі 

природну пастку — рівчак, доповнену штучним бар’єром-огорожею, то 

південно-західна сторона (перепона) так званої трапеції взагалі не була 

потрібна. Саме такий сценарій полювання в Амвросіївці реконструюють 

Н.Б. Леонова і Є.В. Миньков [Леонова, Миньков, 1987] та вважають одним із 

можливих Д. Фрізон (усне спілкування у 1989 році), а також автор даної 

роботи та Н.Г. Білан [Krotova, Belan, 1993, с. 139—140]. 
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Окрім того, у результаті досліджень 1980—2000-х років значно 

поповнилися колекції фауністичних та археологічних знахідок, аналіз яких 

доповнює та уточнює дані, що стосуються інтерпретації пам’ятки. 

Фауністичні залишки кістковища представлені одним видом — бізоном 

(Bison priscus), а їхній склад у різних горизонтах та розкопах близький. Тут 

представлені усі частини скелету в різних пропорціях, але з переважанням 

«маргінальних» (пограничних) частин скелету (черепів та кінцівок) 

[Бибикова, 1950; Пидопличко, 1956, с. 131; Krotova, Belan, 1993, p. 133—138; 

Білан, 2013; Julien, 2013], що, згідно Л. Бінфорда, характерно для місць 

забою/розбирання мисливської здобичі мисливців-збирачів із логістичною 

системою організації праці — колекторів [Binford, 1989, р. 227—230]. 

Кістки зі слідами різного роду пошкоджень свідчать про 

співвідношення природних та культурних факторів у процесі їх формування. 

Так, знахідки кісток зі слідами погризів хижаків більше характерні для 

верхніх горизонтів культурного шару як у Центральному так і в Західному 

розкопах. Про це ж свідчать і дані про співвідношення проксимальних і 

дистальних кінців плечових. У верхніх горизонтах переважають дистальні 

кінці цих кісток [Білан, 2013; Julien, 2013], що, згідно Л. Бінфорда є 

показником діяльності хижаків, які перш за все вилучають найбільш ласі 

шматки м’яса на лопатках та поїдають їх на певній відстані. Разом із 

лопатками вилучались і верхні (проксимальні) частини плечових, добре 

скріплених із ними сухожиллями [Binford, 1981, р. 217]. 

Характер та розподіл кісток зі слідами діяльності людей показує, що на 

кістковищі є як безпосередні сліди мисливської діяльності так і діяльності, 

пов’язаної із, здебільшого, первинною та, частково, вторинною обробкою 

здобичі. До перших відносяться хребець та фрагмент сідничної частини 

тазової зі слідами пошкоджень, напевно, вістрям списа (Рис. 26) [Кротова, 

2006а, с. 8—9]. 

Отримані у 1980—2000-і роки досить представницькі колекції кісток зі 

слідами розбивання та різання крем’яними знаряддями (вивчено близько 500 
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екз.) дають уяву про діяльність, пов’язану із розбиранням здобичі — 

білування туш, їх сегментацію, зрізання м’яса та, можливо, здобування 

кісткового мозку в процесі обробки здобичі для його вживання тут же, на 

місці обробки [Кротова, Сніжко, 1993a, 1996; Сніжко, 2001], про що свідчать 

дані етнографії [Binford, 1981, p. 134, 142—147]. 

Характер археологічних знахідок із кістковища — кістяних вістер до 

списів та крем’яних виробів і трасологічний аналіз останніх також свідчать 

як про мисливську діяльність так і про розбирання здобичі на його території. 

Серед крем’яних виробів виразну серію представляють мікровістря, які 

застосовували як вкладені для формування бокових лез наконечників списів 

чи спорадично вживали як наконечники стріл [Нужний, 1992; Нужний, 

Кротова, 2007]. І ті й інші використовували мисливці для забою бізонів, 

загнаних у рівчак-пастку зі штучною огорожею (Рис. 36, В). 

Неретушовані платівки та відщепи, згідно визначень 

Г.В. Сапожникової [Сапожникова, 1994; 2003] та Г.Ф. Коробкової (усне 

повідомлення), переважно використовували як м’ясні ножі. Наявність 

невеликої кількості знарядь зі слідами обробки кістки/рогу свідчать, що 

паралельно із обробкою туш тут провадили заготовку сировини для кістяних 

знарядь [Сапожникова, 2003, с. 84]. 

Визначення сезону використання, тобто забою тварин, на яких 

полювали є важливим для інтерпретації такого роду пам’яток. Сезон 

використання кістковища різні дослідники визначали різними методами: 

теплий (кінець травня — червень) — за знахідками кісток телят «утробного 

віку і не старше двох місяців» [Пидопличко, 1953, с. 66]; кінець теплого — 

холодний (кінець літа — осінь, зима) — за статево–віковим складом колекції 

1940-х років та знахідками кісток телят віком до кількох місяців [Зубарева 

(Бібикова), 1948]; холодний (зима) — за віковим складом і стиранням та 

прорізуванням зубів (Н.Г. Білан, А.В. Старкін) [див: Krotova and Belan, 1993, 

p. 133—138]; холодний (жовтень, грудень, березень) — за стиранням та 

прорізуванням зубів, що походять із колекцій 1935, 1980 — 1990-х років (Л. 
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Тодд) [Todd, 2013; див. також: Кротова, 2003а, с. 77— 80]. 

М.-А. Джулієн, яка вивчала фауністичні колекції Західного розкопу 

зробила попередні висновки стосовно можливого сезону загибелі тварин на 

цій ділянці кістковища. Із залишків 18 індивідів бізонів вона виділила групу 

молодих тварин (8 індивідів) віком до двох років за прорізуванням та 

стиранням молочних та постійних нижніх зубів і за ступенем приростання 

епіфізів довгих кісток. Із них, на її думку, лише рештки п’яти індивідів 

придатні для визначення віку: 4 — віком від 6 до 12 місяців і 1 — від 1,5 до 

2-х років, що дозволяє припустити сезон їх загибелі як зиму-весну. Зважаючи 

на пропорцію молодих тварин та статеву належність усіх індивідів бізонів, 

визначену завдяки промірам довгих кісток вона робить висновок про те, що 

вони складали змішану групу (корови та молодняк віком до двох років), 

загибель яких не може бути пов’язана ані з періодом гону, ані з іншим 

періодом значної концентрації тварин [Julien and Krotova, 2008, p. 194—195]. 

Крім того, М.-А. Джулієн разом із групою спеціалістів дослідили 

колекцію нижніх третіх молярів із кістковища і стоянки від 25 індивідів 

бізонів і провели ізотопний аналіз за зразками із них. Цей метод згідно вмісту 

залишків твердих ізотопів вуглецю у зубній емалі дозволяє визначати стадії 

розвитку зубів незрілих тварин та зразки стирання зубів зрілих тварин для 

визначення їх віку. В межах фауністичного ансамблю ці дані слугують для 

визначення вікової структури як окремих груп тварин так і представників 

усього ансамблю. Завдяки зв’язку прогресивних стадій розвитку зубів із 

індивідуальним віком стає можливим виділяти специфічні зони на поверхні 

зубів для відбору зразків ізотопу вуглецю із зубної емалі. Це дозволяє 

визначати дієту тварин і пов’язувати відміни у виборі харчів із певними 

сезонами та періодами індивідуального життя [Larson et al, 2001, pp. 30—33]. 

Опубліковані на даний момент результати цього аналізу, проведеного 

за зразками із Амвросіївки, дозволяють припускати, що на пам’ятці 

представлено «палімпсест» із різних мисливських епізодів, що відбувалися у 

різні сезони року [Julien et all, 2008, 2010, 2012]. 
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Припущення про можливу практику зберігання м’яса амвросіївськими 

мисливцями можна робити як згідно даних про сезони загибелі бізонів так і 

про деякі інші особливості фауністичних залишків — анатомічні групи, сліди 

розбивання та різання крем’яними знаряддями на кістках [Кротова, 2009]. 

Згідно етнографічних даних одним із найбільш розповсюджених 

методів зберігання м’яса в холодні сезони року мешканцями півночі було 

його заморожування. Індіанські мисливці на бізонів Північної Америки, за 

звичай, робили сховища у вигляді куп із туш тварин поблизу місць забою 

[Binfod, 1993, p. 114]. Палеоіндіанські мисливці, на думку американских 

археозоологів, створювали немобільні запаси продуктів за рахунок зимових 

великих полювань і використання заморожених на місці забою туш аж до 

весни. Зазвичай, стоянки (базові табори) розташовувались неподалік від 

сховищ [Frison, 1982; Todd, 1991]. 

Можна припускати, що забій бізонів у холодні сезони в Амвросіївці 

забезпечував заморожування туш та використання їх протягом холодної пори 

року як запас м’ясної їжі. Очевидно, топографія кістковища (заглиблений 

уступ на схилі балки) сприяла можливості влаштування сховища прямо на 

місці забою, де присипані снігом заморожені туші бізонів могли зберігатися 

протягом холодної пори року без особливих додаткових споруд (Рис. 8, А-А′). 

Деякі дані про сліди розбивання і різання на кістках із кістковища 

також можна інтерпретувати як непрямі (опосередковані) свідчення 

розбирання туш у замороженому стані. Cеред кісток зі слідами давніх зламів 

і нарізок із розкопок кістковища у 1980—1990-і роки траплялися зразки, які 

можна було розцінювати як сліди розбирання туш в охолодженому 

(замороженому) стані. Це деякі фрагменти кісток нижніх відділів кінцівок 

(великої гомілкової, променевої/ліктьової, плюсни, п’ясти) зі слідами нарізок 

та давніх зламів [Кротова, Сніжко, 1993а, с. 78, 82; Кротова, Снежко, 1996, 

с. 146]. У свіжому стані їх, зазвичай, розбивали із метою здобування мозку, а 

у замороженому — розбирання туші [Binford, 1981, p. 145]. 

Тобто, теоретичне припущення Г.Є. Краснокутского [1992, с. 17] про 
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можливе використання місць забою бізонів у Північному Надчорномор’ї як 

сховищ замороженного м’яса, що грунтувалося на етно-археологічних 

північно-американських даних, здається, знаходить деякі конкретні 

підтвердження серед матеріалів сучасних розкопок Амвросіївського 

кістковища. 

Згідно етнографічних даних первісні мисливці в теплу пору року 

роблять запаси в’яленого (сушеного) м’яса [Binford, 1993, p. 111]. Знахідки в 

Амвросіївському кістковищі деяких зразків кісток із нарізками, що 

інтерпретовано як сліди зрізання м’яса — фрагменти остистих відростків, 

лопаток, тазових [Кротова, Сніжко, 1993а, с. 75—80, 83] дозволяють 

припускати, що м’ясні частини туш мисливці могли обробляти одразу після 

забою як для вживання у свіжому вигляді так і для в’яління (сушіння). 

Отже, усі ці дані дозволяють інтерпретувати кістковище, перш за все, 

як місце полювання (забою) бізонів і розбирання туш забитих тварин. 

Промивину-уступ на борту рову — правої притоки балки Казенної мисливці 

використовували як природну пастку для організації серії різносезонних 

полювань на групи бізонів. Причому, природну пастку на певному етапі її 

використання, можливо, було доповнено штучною спорудою — бар’єром, 

який обмежував рівчак з північного-сходу і північного-заходу. Промивина-

уступ із одним стрімким бортом міг слугувати місцем загону тварин як 

зверху, з боку плато, так і знизу, з боку джерела питної води у балці 

Казенній, куди бізони могли приходити на водопій . 

Після кожного із вдалих полювань мисливці розбирали туші забитих 

тварин та відносили частини їх на розташовану неподалік стоянку, 

заготовляли шкури, а також провадили заготовку в’яленого (сушеного) мяса 

у теплу пору року, а в холодну — робили припаси м’яса на весь холодний 

період у вигляді заморожених туш бізонів прямо на місці забою. 

У культурному шарі кістковища домінують фауністичні залишки, 

представлені одним видом (бізоном), що є ознакою спеціалізації полювання. 

Вони включають усі елементи скелету, у тому числі, «маргінальні» 
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(пограничні) частини (черепи та кінцівки), кістки зі слідами полювання і 

розбирання мисливської здобичі. Серед археологічних знахідок переважають 

деталі мисливської метальної зброї і знаряддя для розбирання туш забитих 

тварин. Усі названі ознаки разом із відсутністю слідів резидентного табору 

(вогнищ, спальних місць, приготування та споживання їжі) характерні для 

місць забою/розбирання мисливської здобичі логістично організованих 

мисливців-збирачів (колекторів) [Binford, 1989, pр. 227—230]. 

3.3. Стоянка 

Стоянка знаходиться за 200—250 м на південний схід від кістковища 

на підвищеній частині мису, утвореного двома правими притоками балки 

Казенної (Рис. 6; 7, A). Досліджувалася в 1935, 1949—1950, 1978—80, 1998—

2009 роках. Загальна площа стоянки із залишками культурних відкладів у 

суглинку визначається у 600 кв. м, хоча підйомний матеріал розповсюджений 

на значно більшій території, що можна пояснити її багатолітнім 

розорюванням. Площа, відкрита розкопами, шурфами та траншеями за всі 

роки досліджень складає близько 180 кв. м. 

Культурні рештки розсіяні по вертикалі від поверхні до глибини 1,0м 

—1,2 м. Основний горизонт знахідок знаходиться у сірувато-бурому 

суглинку в середньому на глибині 0,35 — 0,65м. Він включає крем’яні (більш 

ніж 100 000 екз.) та кістяні (18 екз.) вироби, кам’яну підвіску (1) та намисто 

(4) із скам’янілостей, раковину Cardium, фрагменти кісток тварин, шматочки 

червоної і жовтої вохри. Доказами того, що на території стоянки горіли 

вогнища є знахідки кременів зі слідами дії вогню та дрібних шматочків 

кісткового вугілля. 

Результати розкопок 1935 (дві траншеї), 1949 (серія шурфів), 1950 (два 

розкопи) і 1978—1980 (шурф) років опубліковано [Євсєєв, 1947, с. 267—271; 

Борисковский, 1953а, с. 352—362; Кротова, 1986а, с. 39—49]. У 1990—2000-і 

роки було продовжено систематичні дослідження стоянки [Кротова, 1998, 

2003в; 2013; Кротова та ін., 2005a, 2006-2007, 2008; Krotova et al., 2016]. 

Нижче наведемо основні результати цих досліджень. 
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3.3.1. Дослідження 1990—2000-х років. 

Упродовж восьми польових сезонів (із 1998 по 2009 рр., з перервами) 

провадилися дослідження Амвросіївської стоянки, в процесі яких кількома 

траншеями та двома розкопами відкрито площу близько 53 кв. м. Роботи 

було зосереджено на східній ділянці основної частини стоянки — у розкопі 

ІІІ площею 12 кв. м, закладеному поруч із розкопом І 1950 року і на західній 

ділянці — у розкопі IV загальною площею 33 кв. м поруч із розкопом ІІ 1950 

року (Рис. 37, А). 

Вони забезпечили продовження розкопок найбільш насичених 

знахідками ділянок, частково досліджених у 1950-му році [Борисковский, 

1953а], проведення планіграфічних та стратиграфічних спостережень. Крім 

того, палеонтологи визначили фауністичні рештки із розкопів ІІІ—IV, 

завдяки чому отримано більш точну інформацію щодо цієї категорії знахідок 

стоянки, а з розкопу IV походить колекція оригінальних кістяних знарядь. 

Завдяки отриманим даним та матеріалам уточнено стратиграфію та характер 

культурних відкладів, визначено функціональні особливості досліджених 

ділянок стоянки, надано характеристику комплексів кам’яного та кістяного 

інвентарю. 

3.3.1.1. Східна ділянка (розкоп  ІІІ). 

Дослідження ділянки проводили протягом шести польових сезонів із 

1998 по 2005 рр., у процесі яких було застосовано наступну методику 

розкопок. Верхній шар грунту (колишня оранка) на глибині 0,0 — 0,3 м, де 

траплялося багато знахідок прокопували. Нижче товщу культурних відкладів 

досліджували тонкими умовними горизонтами фіксації і зняття, що 

дозволяло максимально фіксувати знахідки. У кожному умовному горизонті 

товщиною 5—8 см розчистку проводили зі збереженням на місці 

максимальної кількості знахідок до їх повної фіксації. 

Частину знахідок (невеликі уламки та луски кременю, дрібні 

фрагменти кісток, тощо), які неможливо було залишити на місці до кінця 

розчистки даного умовного горизонту фіксували на окремих планах і 
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знімали. Після повної розчистки кожного умовного горизонту знахідки, що 

лишалися на місці фіксували шляхом нанесення на основний план, 

фотографування, нівелювання і описування згідно квадратів. Знахідки, що 

залишалися до кінця розчистки та повної фіксації отримували номери, які 

вказували на плані. 

Загалом у розкопі ІІІ досліджено шість умовних горизонтів та частково 

проведено контрольну перевірку шару суглинку, що їх підстилає. У північно-

західному кутку розкопу було відкрито дно розкопу 1950 року. З’явилася 

можливість більш впевнено визначити зв’язок умовних горизонтів 

дослідження (зняття) культурних залишків із літологічними шарами 

стратиграфічної колонки та зробити попередні висновки відносно процесу 

формування культурних відкладів. 

Стратиграфію стоянки описали палеогеографи Ю.М. Грибченко та 

О.І. Куренкова по східній стінці стратиграфічного шурфу глибиною 2,7 м, 

закладеному 2005 року в північно-східному кутку розкопу ІІІ (Рис. 7, В; 37, 

Б). Згідно їхніх визначень основна товща культурних залишків, що залягає 

під шаром оранки на глибині 0,3 — 0,7 м знаходиться у нижній частині 

сучасного гумусового горизонту (глибина 0,3 — 0,4 м) та у бурувато-сірому 

супіску (легкому суглинку), переробленому ґрунтовими процесами — 

горизонті «В» голоценового грунту (глибина 0,4 — 0,7 м). Нижче залягає 

бурувато-коричневий суглинок — пізньоплейстоценове грунтоутворення, яке 

передувало часу використання стоянки людиною (глибина 0,7 — 1,0 м) 

[Кротова та ін., 2005б; 2006]. 

Культурні залишки включають оброблений кремінь, фрагменти кісток, 

дрібні шматочки червоної та жовтої вохри, камені (аргіліт, кварцит, пісковик, 

кварц, вапняк, крейда), перепалені кремені та дрібні шматочки кісткового 

вугілля. Основна їх кількість із середньою насиченістю 100—200 кременів на 

1 кв. м у кожному умовному горизонті трапляється від поверхні до рівня 

0,65—0,7 м, а в західній частині розкопу, у заповненні давньої промоїни — 

до глибини 0,8—0,9 м від поверхні [Кротова, 1998; Кротова та ін., 2005а]. 
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Прокопування дна розкопу показало, що знахідки у шарі бурувато-

коричневого суглинку (0,7—1,0 м) — це поодинокі, здебільшого, дрібні не 

патиновані кремені, інколи — невеликі шматки кісток. Простежено їх 

залягання у тріщинах, заповнених більш темним із домішкою гумусу 

суглинком або у заповненні ходів землерийних тварин. Як за технікою 

розколювання так і за типологічними ознаками вироби із кременю не 

відрізняються від знахідок із основної товщі культурних відкладів. 

Cтратиграфічні та планіграфічні дані, як на думку автора, дозволяють 

розподілити всю товщу культурних відкладів у розкопі на два блоки: «верх 

культурного шару» (умовні горизонти І—ІІІ) і «низ культурного шару» 

(умовні горизонти ІV—VІ). З’ясовано, що знахідки умовних горизонтів 

верхнього блоку залягають у відкладах, які перекривають заповнення давньої 

промоїни з культурними залишками горизонтів нижнього блоку [Кротова та 

ін., 2005б]. 

Окрім того, планіграфія та склад знахідок нижніх і верхніх культурних 

нашарувань мають певні відміни, особливо помітні у північно-західній частині 

розкопу. У верхніх умовних горизонтах на площі близько 2 кв. м навколо 

каменя (аргіліт ?) — ковадла (визначення Г.Ф. Коробкової) розмірами 0,27 х 

0,19 х 0,10 м знайдено скупчення нуклеусів та відходів їх розколювання, 

значна частина яких зберігала жовняну кірку. Фауністичні рештки, переважно, 

у вигляді дрібних невизначених фрагментів тут траплялися рідко. Культурні 

відклади нижнього блоку умовних горизонтів, які досліджено нижче 

скупчення із ковадлом дещо відрізняються за складом знахідок. Перш за все, 

окрім численних і різноманітних виробів із кременю тут зафіксовано досить 

виразне скупчення фрагментів кісток тварин (Рис. 38). 

Фауністичні рештки представлені бізоном (Bison priscus), що домінує 

та конем (Equus (Equus) latipes) — кількома фрагментами плюсни і зубом 

(визначення В.М. Логвиненка і А.В. Старкіна). Рештки бізона, згідно 

визначення В.М. Логвиненка, це здебільшого дрібні невизначені фрагменти 

кісток, загальна кількість яких складає близько 4500 (МКО/MNI — близько 
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11). В умовних горизонтах вони представлені нерівномірно. У верхніх 

горизонтах переважають дрібні фрагменти кісток молодих особин, а у 

нижніх — дещо крупніші фрагменти, що переважно належать дорослим 

особинам, хоча є й невелика кількість кісток тварин віком до 1—2 років. 

Згідно даних ремонтажу кісткового матеріалу дослідник дійшов висновку, 

що фауністичні рештки як у верхніх так і в нижніх горизонтах, відповідно, 

пов`язані між собою. Він вважає, що на цю ділянку стоянки приносили 

переважно окремі частини туш бізонів, здебільшого, кінцівки без дистальної 

частини, окремі нижні щелепи, і досить рідко — фрагменти тулуба [Кротова 

та ін., 2005а, 2008; Krotova et al., 2016]. 

Серед фауністичних рештків траплялися фрагменти кісток зі слідами 

діяльності людини, здебільшого, розбивання. Їх було виділено автором із 

колекцій 2002 (V умовний горизонт) та 2004 (VІ умовний горизонт) років 

дослідження. Переважна більшість фрагментів кісток зі слідами 

розбивання — це частини трубчастих кісток кінцівок, у тому числі, 

діафізи стегнової та променевої (визначення В.М. Логвиненка) . 

Частина їх — це фрагменти (14) із добре вираженим місцем нанесення 

удару з виїмкою (impact notch) і негативом сколювання відщепу на внутрішню 

або зовнішню сторону (Рис. 39, 1,4,6) та відщепи (11), що утворилися при 

розбиванні кістки близькі за формою до трикутника або овалу без вираженого 

місця удару (Рис. 39, 2,3,5). Ті та інші інколи мають сліди спірального зламу 

(Рис. 39, 2—6) [Кротова, 2006а, с. 10—11]. 

Крем’яний інвентар східної ділянки — це колекція виробів (17408 екз.), 

яка включає знахідки із чорнозему (2619 екз.) та культурного шару (14789 

екз.) (Табл. 5, 6 ). Вони, здебільшого, виготовлені із якісного крейдяного 

кременю світло-сірого та темно-сірого (до чорного) відтінків, іноді з 

прожилками рожевого або червоного забарвлення та вкриті шаром густої 

молочної патини. Очевидно, мешканці стоянки використовували кремінь 

місцевого походження, який повсякчас зустрічається як у первинному 

заляганні — у відслоненнях крейдової породи колишнього кар’єру в 1— 1,5 
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км на захід від стоянки так і у вторинному -— у вигляді обкатаних жовен та 

їх уламків на схилах та в тальвегах балки Казенної і її притоків. 

Колекцію із розкопу розподілено на три основні компоненти: «верх 

культурного шару» (умовні горизонти І—ІІІ), «низ культурного шару» (умовні 

горизонти ІV—VІ) та «чорнозем». У таблицях наведено показники техніки 

розколювання кременю (Табл. 5, 7) та співвідношення техніко-морфологічних 

груп виробів із вторинною обробкою (Табл. 6, 8) [Кротова, 2008]. 

У таблиці 5 наведено статистичні дані згідно таких категорій як 

нуклеуси, заготовки (відщепи, пластини), відходи (сколи підправки площин 

нуклеусів, різцеві сколи, луски, уламки) і вироби із вторинною обробкою. В 

цілому, основні показники техніки розколювання згідно вказаних категорій 

виробів для усіх трьох комплексів досить близькі. Але найбільш подібні вони 

для комплексів із верхніх (І—ІІІ) та нижніх (ІV—VІ) умовних горизонтів 

культурного шару. Частки нуклеусів та знарядь невеликі: 1,1—1,3% та 2,5—

2,8 % відповідно; відходів (60—62%) майже вдвічі більше, ніж заготовок 

(33—35%). Дещо відмінні індекси у комплексі з чорнозему: тут вдвічі менше 

знарядь (1,1 %) і заготовки (55%) переважають над відходами (42,5%). Індекс 

пластин у комплексах із культурного шару (17,2%) та чорнозему (26,9%) 

невисокий. Тобто, в колекції представлені категорії виробів, які свідчать про 

наявність на ділянці, дослідженій розкопом повного циклу обробки 

кременю — від підготовки та обробки нуклеусів до виготовлення та 

підправки знарядь. 

У групі нуклеусів переважають вироби призматичної та близької до неї 

форм із однією, двома, а іноді — трьома ударними площадками (Рис. 40, 5—

8, 10, 14). Виразною серією представлені торцеві нуклеуси з однією або 

двома площинами сколювання (Рис. 40, 3, 4, 11, 17). До них близькі вироби 

клиноподібної форми (Рис. 40, 2, 12, 13). Нуклеуси конічної та пірамідальної 

форм трапляються рідко (Рис. 40, 1, 9, 14, 16). Решта виробів — це нуклеуси 

початкової стадії обробки («облупні»), аморфні багато площинні нуклеуси та 

фрагменти нуклеусів. 
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Комплекси виробів із вторинною обробкою з культурного шару 

представлено виразними серіями: 205 екземплярів — із верхніх умовних 

горизонтів, 386 — із нижніх і 28 — із чорнозему (Табл. 6). Вони включають 

скребки, різці, мікровістря та мікроплатівки з притупленим краєм, вироби 

ретушовані, виїмчасто-зубчасті, з підтескою та скобелі. Більшість із них, 

окрім мікролітів, виготовлено на відщепах. 

Мікроліти та їх фрагменти — найчисленніша категорія виробів із 

вторинною обробкою. Із них мікровістер та їх фрагментів із культурного 

шару нараховується 33 екз. (7—9 %). А разом із численними фрагментами 

ретушованих мікроплатівок частка мікролітів становить близько 60% від 

загальної кількості виробів із вторинною обробкою (Табл. 6). 

В колекції з розкопу представлено лише три цілих мікровістря (Рис. 41, 

43, 91, 92). Два із них — це типові амвросіївські сегментоподібні мікровістря 

з одним притупленим стрімкою ретушшю краєм та частково підправленою 

напівстрімкою ретушшю протилежною притупленій стороною в районі 

гострого кінця та бази (Рис. 41, 43, 91). Саме такий тип мікровістер добре 

представлений знахідками з кістковища [Борисковский, 1953а, с. 338; 

Кротова, 1999, с. 128]. До цілих мікролітів належить також мікроплатівка з 

косо утнутим стрімкою ретушшю кінцем (Рис. 41, 92). До фрагментів 

мікровістер досить впевнено можна віднести фрагменти верхніх (Рис. 41, 

25—29; 31, 45, 57—60, 72, 80—86, 93—98) та базальних (Рис. 41, 15—22, 

35—42, 52—56, 65—68, 79, 90) частин мікроплатівок з притупленим краєм. 

Вони здебільшого мають ознаки, характерні для мікровістер — один край 

притуплений, а протилежний — не ретушований або, інколи, підправлений 

напівстрімкою ретушшю поблизу гострого кінця чи бази. 

Більшість мікролітів складають середні частини ретушованих 

мікроплатівок (Рис. 41, 1—11, 32—33, 46—51, 61—64, 73, 74, 77, 87—89, 

100—105), які, можливо, також могли бути фрагментами мікровістер. Ці 

вироби мають здебільшого одну притуплену стрімкою або напівстрімкою 

ретушшю сторону, рідше — притуплені обидві сторони (Рис. 41, 3, 62, 74, 87, 
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104). Кілька виробів мають виїмку на ретушованій стороні (Рис. 41, 12, 55, 

99), один — мікрорізцевий скол (Рис. 41, 78). 

Досить виразними серіями представлено різці та скребки. В колекціях з 

культурного шару різців втричі (10—16%), а з чорнозему вдвічі (28,6%) 

більше, аніж скребків (3—5% і 14% відповідно) (Табл. 6). Частка різців у 

комплексах із різних рівнів культурного шару відмінна. Якщо у верхніх 

горизонтах вона складає 10, 2% то в нижніх — 16, 6%, хоча в обох 

комплексах добре представлені і бокові (Рис. 42, 7, 9; Рис. 43, 8, 10—12, 14) і 

двогранні (Рис. 42, 10—13; 43, 13, 15-17) різці. Деякі з двогранних — багато 

фасеткові, що наближає їх до вторинних торцевих нуклеусів (Рис. 42, 12, 13; 

43, 16, 17). Вироби на куті зламаної пластинки трапляються рідко (Рис. 43, 9). 

Скребки — не дуже численна, але досить виразна категорія виробів із 

вторинною обробкою (Табл. 6). Здебільшого це кінцеві із дещо розширеним і 

закругленим робочим кінцем вироби на пластинах або пластинчастих 

відщепах (Рис. 42, 1, 2; Рис. 43, 5). В обох комплексах представлено кілька 

скребків-нуклеусів, близьких до типу «carenе» (Рис. 42, 3; Рис. 43, 4) та 

подібних до скребків виробів зi звуженим, оформленим стрімкою або 

напівстрімкою ретушшю робочим кінцем (Рис. 42, 6; Рис. 43, 2, 3). 

Інші категорії виробів із вторинною обробкою представлені окремими 

виробами, що не складають виразних серій (1—2%). Це ретушовані відщепи і 

пластини (Рис. 43, 6), скобелі на відщепах (Рис. 42, 3; Рис. 43, 7), виїмчасто-

зубчасті (Рис. 42, 5), долотоподібні вироби та проколки (?) (Рис. 42, 4). 

3.3.1.2. Західна  ділянка (розкоп ІV). 

В цій частині стоянки на відстані 25 м на захід від розкопу ІІІ було 

локалізовано скупчення культурних залишків із значним вмістом визначених 

кісток, зафіксоване тут раніше П.Й. Борисковським [1953а, с. 355]. У 2000 та 

2005 рр. тут заклали траншею ІХ площею 8 кв. м, яку в 2007 та 2009 роках 

розширили і перетворили у розкоп IV загальною площею 33 кв. м, 

розташований поруч із розкопом ІІ 1950 року (Рис. 37, І). 
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У ньому верхній шар грунту (чорнозем, у минулому — оранка) 

товщиною 0,28—0,3 м прокопували та пакували із нього знахідки згідно 

квадратів. Нижче, на контакті чорнозему і бурого суглинку та у верхній 

частині останнього досліджували верхній (І) умовний горизонт культурного 

шару товщиною близько 10—15 см з фіксацією знахідок на плані. Культурні 

залишки включали велику кількість фрагментів кісток і обробленого 

кременю, вироби з кістки, фрагмент кварцитового валуна і плитку пісковику, 

невеликі шматочки червоної вохри, перепалені фрагменти кісток та кременю 

(Рис. 3.40.). 

Фауністичні рештки західної ділянки представлені переважно кістками 

бізона (Bison priscus), за винятком кількох кісток зайця (Lepus sp.) 

(визначення В.М. Логвиненка та Л.І. Рековця). Згідно даних В.М. Логвиненка 

загалом рештки бізонів із розкопу IV (колекції 2000—2007 рр.) представлені 

майже 30 000 фрагментів, але лише 8,7% з них були визначені (МКО/MNI — 

близько 14). Це, переважно, фрагменти довгих кісток кінцівок (здебільшого I 

і II поясу), нижніх щелеп та окремі зуби. Іноді зустрічаються фрагменти 

хребців, ребер, грудини, тазових (Рис. 45, A). 

Згідно даних М.-А. Джулієн, яка вивчала колекцію фауністичних 

рештків із розкопок 2009 року загальна кількість фрагментів кісток у ній 

складає 2968, із них 2382 фрагменти невизначених і 586 — визначених 

(належать Bison priscus), що складає близько 20% від усіх знахідок. 

Мінімальна кількість особин (МКО/MNI) складає, можливо, 3 особини (1 

молода та дві дорослих) [Julien, 2009b]. 

Тобто, загальна кількість фауністичних рештків (2000—2009 рр. 

досліджень) із розкопу IV нараховує близько 33 тис. фрагментів кісток 

бізона, а МКО/MNI складає близько 16—17 особин. 

Серед кісток із колекцій 2000—2007 рр. зафіксовано кілька десятків 

фрагментів зі слідами штучного розбивання, та вісім — зі слідами різання 

крем’яними знаряддями — фрагменти стінок плечової, променевої, 
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великої гомілкової, нижньої щелепи (Рис. 45., Б, 2) та метаподіїв [Кротова 

та ін., 2005а; 2006—2007; 2008, с. 43—46; Кротова, 2006а, 2013]. 

На рис. 45, Б зображено фрагменти трубчастих кісток, що мають 

сліди розбивання — місця нанесення удару («impact notch») (1, 3 — 5, 7). 

Два відщепи мають сліди «вторинної обробки» в ударній техніці (Рис. 45, 

6, 7), які, імовірно, є слідами вибивання кісткового мозку в результаті 

постукування об твердий предмет, можливо, камінь [Кротова, 2006а, 

с. 12—13; 2013, с. 136] або результатом умисної обробки методом грубої 

ударної техніки, що певною мірою відтворювало техніку обробки кременю та 

надавало фрагменту кістки необхідну форму [Семенов, 1957, с. 178]. 

Таким чином, можна припустити, що на західній ділянці стоянки 

знаходилось місце, куди із кістковища приносили м’ясні частини туш, 

переважно, молодих бізонів для подальшої обробки, та, можливо, розподілу 

здобичі серед членів общини. 

Крем’яний інвентар західної ділянки, представлений колекцією виробів 

із розкопок 2000 та 2005 рр. нараховує 9347 виробів, у тому числі, з 

культурного шару походить 5656 виробів і з чорнозему — 3691 (Табл. 7, 8) 

[Кротова, 2008]. За сировину правив такий же кремінь, як і описаний вище 

для розкопу III. Колекція виробів із кременю, вилучених із чорнозему, в 

цілому, згідно сировини та типів виробів майже аналогічна колекції з 

культурного шару. Можна лише відмітити сильнішу патинізацію, деяку 

залискованість та наявність пізніх пошкоджень на поверхні кременів. 

У таблиці 3.5. наведено показники техніки розколювання кременю для 

комплексів із культурного шару та чорнозему і підрахунки для колекції в 

цілому. В обох комплексах заготовок (60-62 %) майже вдвічі більше, ніж 

відходів (близько 35 %). Частка нуклеусів та виробів із вторинною обробкою, 

в середньому, близька 2 %. Середній індекс пластин для колекції 

невисокий — 20,6%. 

Нуклеуси різноманітні як стосовно стадії обробки так і форми та 

кількості площадок сколювання. Представлено вироби початкових стадій 



 210

обробки, так звані «облупні», а також готові, досить спрацьовані нуклеуси. 

Найбільш виразні типи нуклеусів із культурного шару: підпризматичні з 

однією та двома площадками і зустрічним напрямком сколювання в одній 

(Рис. 46, 3, 7) або в суміжних площинах (Рис. 46, 1, 10); торцеві, здебільшого, 

клиноподібні одноплощинні (Рис. 46, 4—6), рідше — двоплощинні (Рис. 46, 

9). Зустрічаються іноді типи, близькі до конічних трьохплощинних (Рис. 46, 

2) або до пірамідальних одноплощинних (Рис. 46, 8). Ударні площадки, 

здебільшого, скошені, часом за ударну площадку править попередня 

площина сколювання («двогранні» нуклеуси) (Рис. 46, 1, 2). 

У таблиці 8 представлено співвідношення техніко-морфологічних груп 

виробів із вторинною обробкою. Різців (близько 30%) втричі більше, ніж 

скребків (більше 10%). Мікроліти складають близько 30 %. Досить 

виразними групами представлені виїмчасто-зубчасті (15%) та ретушовані 

(4%) вироби і проколки (близько 5%). 

Найбільш чисельну групу складають мікроліти — вироби на мікро 

платівках з притупленим краєм. Мікровістря становлять понад 11 % , а 

фрагменти мікроплатівок — понад 19 % від загальної кількості виробів із 

вторинною обробкою (Табл. 8). В колекції з розкопок 2000 та 2005 рр. їх 

загальна кількість становить 53 вироби (Рис. 47, 1—50). Здебільшого це 

типові амвросіївські мікровістря на мікроплатівках з притупленим краєм 

дещо зігнутих у профіль сегментоподібної (Рис. 47, 1, 4, 5, 7—12, 16), 

зрідка — овальної (Рис. 47, 2, 46) або ромбоподібної (Рис. 47, 3, 45) форми. 

Інші мікроліти — це фрагменти мікроплатівок з притупленим краєм, які 

здебільшого є фрагментами мікровістер (Рис. 47, 13—15, 17—44, 47—50). На 

цьому ж рисунку зображено 48 мікролітів із розкопок 2007 року (Рис. 47, 

51—98), аналогічних вищеописаним типам. В загальні підрахунки (Табл. 8) 

вони не ввійшли. 

Виразну серію складають скребки. Здебільшого, це вироби кінцевого 

типу на пластинах або пластинчастих відщепах із дещо закругленим робочим 

кінцем, невисокі в профілі (Рис. 48, 1—4). Деякі, виготовлені на масивних 
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заготовках високі у профілі та різноманітні за формою робочого краю — 

дещо закругленого чи прямого (Рис. 48, 8—9), віялоподібного (Рис. 48, 7) або 

закругленого із ретушшю, яка частково спускається на краї заготовки 

(Рис. 48, 8, 10). Один виріб комбінований — кінцевий скребок-різець 

(Рис. 48, 5). Три вироби на масивних видовжених сколах близькі до типу 

«carenе» (Рис. 48, 11—13). 

Різці виготовлені здебільшого на масивних сколах або пластинчастих 

відщепах. Вони представлені виробами серединного (Рис. 49, 1, 3, 4) та 

бокового (Рис. 49, 2, 5, 6, 7) типів. Досить багато виробів подвійних (Рис. 49, 

9—10), комбінованих (Рис. 49, 11), зустрічаються нуклеоподібні багатогранні 

різці (Рис. 49, 12—14). 

Помітне місце в групі знарядь посідають виїмчасто-зубчасті вироби, 

серед яких виразною серією представлено пластинки з ретушованими 

боковими виїмками (Рис. 50, 1—4). Досить виразну групу складають скобелі 

на масивних сколах з боковими виїмками (Рис. 50, 9, 13, 14). 

Одиничними екземплярами представлено інші категорії виробів із 

вторинною обробкою. Це проколки (?) (Рис. 50, 5, 6, 7), вістря-проколка (?) 

(Рис. 50, 10), ножі з обушком (Рис. 50, 11, 12). 

В цілому, представлені колекції крем’яних виробів з розкопів ІІІ і ІV 

включають категорії, типові для Амвросіївської стоянки (нуклеуси, відходи 

виробництва, заготовки, різці, скребки, мікроліти, виїмчасто-зубчасті вироби, 

тощо) [Кротова, 1986а, с. 43 — 49]. 

У результаті досліджень 1990—2000-х років отримано колекції 

крем’яних виробів із різних рівнів культурних відкладів (шість умовних 

горизонтів у розкопі ІІІ) та з різних ділянок стоянки (східної — розкоп ІІІ та 

західної — розкоп ІV), що дозволяє провести їх попередній порівняльний 

аналіз. 

Слід відмітити, що у комплексах із культурного шару обох розкопів (ІІІ 

та ІV) техніку розколювання кременю характеризують однакові категорії 

виробів та близькі індекси (%) нуклеусів і виробів із вторинною обробкою 
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(Табл. 5; 7), а також індекси пластин (17 і 20%, відповідно). Але 

співвідношення заготовок і відходів кардинально відрізняється. У розкопі ІІІ 

відходи переважають над заготовками, а в розкопі ІV, навпаки, заготовки — 

над відходами (приблизно 1: 2 в обох випадках). В цілому аналіз 

співвідношення показників техніки розколювання кременю дозволяє дійти 

висновку, що на стоянці як на різних рівнях (відповідають різним епізодам 

окупації ?) в розкопі ІІІ (східна ділянка) так і в розкопі IV (західна ділянка) 

мав місце повний цикл процесу обробки кременю. Він включав такі операції 

як опробування жовен, виготовлення нуклеусів, отримання заготовок, 

виготовлення і підправку знарядь, хоча на західній ділянці, очевидно більше 

уваги приділяли процесу отримання заготовок. 

Техніко-морфологічні групи виробів із вторинною обробкою (Табл. 6) 

у колекціях з культурного шару розкопу ІІІ представлені однаковими 

категоріями, але простежуються відміни у їх співвідношенні. В нижніх 

умовних горизонтах розкопу більш чисельні групи скребків (5%) і різців 

(близько 17%), ніж у верхніх (4% і 10% відповідно), що може слугувати 

підтвердженням певних відмін функціональної специфіки цієї ділянки 

стоянки під час різних епізодів заселення. Епізод, пов’язаний з «верхом» 

культурного шару функціонально більш відповідає характеру стоянки — 

майстерні (місце обробки кременю навколо ковадла, незначна кількість 

фауністичних залишків, невисокий індекс скребків і різців). Епізод, 

пов’язаний з «низом» культурного шару функціонально, окрім добре 

вираженої стоянки-майстерні з повним циклом обробки кременю має ознаки 

вторинної обробки і споживання мисливської здобичі — розбиті кістки 

бізонів (кухонні відходи) та, можливо, певних робіт з кісткою і шкурами 

(досить представницькі набори різців і скребків). 

Співвідношення техніко-морфологічних груп виробів із вторинною 

обробкою в комплексах культурного шару з розкопів теж дещо відмінне 

(Табл. 6, 8). У розкопі ІV більш численними й виразними групами 

представлені скребки (10 %), зубчасто-виїмчасті вироби (15 %), скобелі та 
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проколки (по 5,3 %) проти 4,5 %, 2 %, 2% і 1,5%, відповідно, в розкопі ІІІ. У 

той же час, якщо частки скребків однакові (13%), то мікролітів у розкопі ІІІ 

(близько 60%) вдвічі більше, ніж у розкопі ІV (близько 30%). Останнє 

розходження, очевидно, значною мірою можна пояснити тим, що в розкопі 

ІІІ мікроліти представлені майже виключно фрагментами на відміну від 

розкопу ІV, де третина їх — це цілі мікровістря. 

3.3.2. Вироби зі скам’янілостей та з різних порід каменю. 

Вироби представлені невеликою колекцією, зібраною за всі роки 

досліджень. Із розкопок 1950 року походить колекція прикрас, опублікованих 

П.Й Борисковським [1953a, с. 361] та дві кам’яні плитки зі слідами 

використання, що зберігаються в Археологічному музеї ІА НАНУ. Крім того, 

під час розкопок 1990—2000-х років було знайдено ще декілька предметів із 

різних порід каменю — сланцю, кварциту, кварцу та аргіліту зі слідами 

обробки і/чи використання [Кротова, 2007а]. Функцію та сліди обробки і 

використання більшої частини вказаних виробів визначено Г.Ф. Коробковою 

(усне повідомлення) та А.М. Усачуком [2013]. 

Прикраси представлено намистом та підвіскою. Чотири намистини 

виготовлено із викопних члеників морських лілій (Crinoidea). Усі вони мають 

округлу форму (d = 0.7—0.8 см) та круглі отвори різного діаметру (d = 0.1—

0.25 мм) (Рис. 51, 1—4). Кам’яна підвіска округлої форми (d = 2,6 см) має 

овальний отвір (0.9 х 0.75 см), дещо зміщений від центру (Рис. 51, 5). 

Сім виробів із різних порід каменю зі слідами обробки і/чи 

використання включають два поліфункціональні знаряддя, пов’язані з 

процесами обробки каменю, кістки /рогу та шкур, п’ять — знаряддя для 

обробки каменю. 

Багатофункціональні знаряддя представлено двома кам’яними 

плитками із розкопок 1950 року. Згідно петрографічного аналізу, який провів 

В.Ф. Петрунь вони виготовлені з аргіліту [Петрунь, 2013]. Обидва вироби 

мають сліди використання, які визначив А.М. Усачук [2013]. 
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Одна плитка чорного кольору овальної форми розмірами 5,8 Х 7,0 Х 

1,6 см без слідів обробки, але з різноманітними слідами використання 

(Рис. 51, 6). Обидві торцеві частини, в меншій мірі – повздовжні краї та 

пласкі поверхні мають сліди використання (загальний матовий лиск та 

характерні короткі лінійні сліди) в якості скребка-лощила для обробки сухої 

шкіри [Коробкова, Щелинский, 1996, c. 52]. Торцеві частини 

використовували під кутом 56 градусів (верхню) та 70 — 73 градуси (нижню) 

до поверхні, яка оброблялася в положенні «на себе». На думку А.М. 

Усачука — це була основна функція виробу. 

Окрім того, плитку використовували і для обробки твердих матеріалів 

— кременю чи кістки/рогу в якості підставки (сліди забитості на лівій 

пласкій поверхні ближче до верхнього торця). Походження тонких рисок 

довжиною 0,3 — 3,0 см, розташованих групами або пучками на тій же 

поверхні може бути пов’язане або з очисткою поверхні після обробки шкур 

крем’яним знаряддям, або під час використання плитки в якості 

віджимника — ретушера [Щелинский, 1999, с. 124, 126]. Можливо, ці сліди 

аналогічні слідам, визначеним А.С. Семеновим на кількох ретушерах із 

Кам’яної балки ІІ, які виникли в результаті того, що «іноді кремінь, який 

ретушували зривався з точки нажиму і борознив поверхню <..>. ретушера, 

лишаючи на ньому риски різної довжини» [Чиннова, Леонова, 2001, с. 41]. 

Очевидно, цю плитку використовували як багатофункціональне знаряддя: 

скребок/лощило—підложка — віджимник — ретушер. 

Ще одна плитка світло-рожевого кольору близької до трикутної форми 

розмірами 10,5 Х 5,8 Х 1,8 см має сліди підправки (негативи декількох 

сколів) на широкому торці (Рис. 51, 7). А.М. Усачук, вивчивши сліди 

спрацьованості на ній визначив різноманітні функції знаряддя та 

послідовність їх утворення. 

Спочатку плитку використовували як віджимник/ретушер для обробки 

твердого матеріалу (кременю/кістки), про що свідчать ділянки зі слідами 

забитості в центральній частині лівої пласкої поверхні та ближче до 
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широкого торця. Крім того, на вузькому торці та повздовжній, вільній від 

вапнякового наросту стороні є численні сліди пошкоджень, які могли 

утворитися в процесі використання в якості віджимника — відбійника. 

Потім нею працювали як скребком-лощилом для обробки шкур, 

широким торцем — більш інтенсивно, вузьким — менше. Про цю функцію 

свідчать сліди заполіровки на торцях та прилягаючих ділянках пласких 

поверхонь, які перекрили і загладили більш ранні сліди забитості на лівій 

площині. Пізніше плитку знову використали як віджимник — ретушер, але в 

якості робочої поверхні слугувала вже інша, права площина, від чого на її 

поверхні утворилися дві ділянки забитості, що залишилися, на відміну від 

слідів на лівій площин,і не загладженими. Тобто, це було поліфункціональне 

знаряддя: відбійник — віджимник — ретушер та скребок / лощило. 

Нижче описано кам’яні вироби із розкопок стоянки 1990—2000-х років 

із визначенням функції Г.Ф. Коробковою (усне спілкування, 2005 р., м. Київ). 

Ковадло на природному валуні бурого аргіліту (?) неправильно овальної 

форми розмірами 27,0 X 19,3 X 8,0 см із поверхнею, пошкодженою 

природними кавернами — результатом вивітрювання, походить з «верху 

культурного шару» (умовні горизонти І – ІІІ) в розкопі ІІІ (Рис. 38). На його 

опуклій поверхні, що була звернена в культурному шарі догори 

Г.Ф. Коробкова під бінокуляром виявила сліди використання в якості ковадла, 

сконцентровані на трьох ділянках: 1) в середній частині — група слідів у 

вигляді вибоїн, вм’ятин, крапкових виїмок, які утворилися від ударів при 

розщепленні та обробці кременю. В центрі ділянки в результаті частого 

зіткнення із загостреною базою предмета (предметів), що оброблявся 

утворилася виїмка; 2) на опуклій ділянці зліва від вищеописаної 

центральної — сліди окремих вибоїн різних розмірів та глибини; 3) на опуклій 

ділянці справа від центральної — такі ж, але рідші, аніж на тій, що зліва, сліди 

окремих вибоїн. На думку дослідниці ті та інші сліди з’явилися в результаті 

епізодичного використання цих ділянок у якості ковадла (Рис. 38, 12). 
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Відбійник на обкатаному шматку кварцу під трикутної форми розмірами 

6,5 Х 5,0 Х 3,9 см знайдено в розкопі ІІІ, у третьому умовному горизонті 

культурного шару (№ 252). Згідно визначення Г.Ф. Коробкової, він має сліди 

зірчастої забитості на одному із виступів. Слідів небагато, що свідчить про 

короткий термін використання його в якості відбійника (Рис. 38, 10). 

Відбійник на фрагменті валуна бурого аргіліту (?) овальної форми 

розміром 7,0 Х 9,8 Х 4,0 см із сильно загладженою обкатаною поверхнею 

знайдено в розкопі ІІІ, у шарі чорнозему. На округлому природному торці 

валуна Г.Ф. Коробкова визначила ділянку площею близько 4,0 кв. см зі 

слідами пошкоджень, що мають зірчасту структуру, завдяки багато ярусності 

дрібних вибоїн, рисок, заглибин та випуклостей зі збитими верхівками, що 

типово для відбійників. Поверхня ділянки з пошкодженнями, у тому числі, в 

заглибинах помітно обкатана (Рис. 38, 8). 

Ще два вироби на фрагментах кварцитових валунів можна визначити 

як нуклеуси початкової стадії обробки, які було епізодично використано в 

якості відбійника та ковадла. Нуклеус – відбійник на фрагменті кварцитового 

валуна під трикутної форми розмірами 8, 3 Х 6,2 Х 5,0 см було знайдено в 

розкопі ІІІ, в умовному горизонті ІІІ культурного шару. На обох торцях — 

негативи від сколювання невеликих відщепів, зроблених з ударної площадки, 

якою слугував злам природного походження. Пізніше тут утворилися сліди 

забитості від використання в якості відбійника (Рис. 38, 9 ). 

Нуклеус – ковадло (?) на фрагменті кварцитового валуна напів овальної 

форми розмірами 10,6 Х 8,8 Х 3,7 см було знайдено в розкопі IV. На одній із 

його повздовжніх сторін — негатив від сколювання відщепу. В якості 

ударної площадки було використано поперечний злам природного 

походження. На природній обкатаній поверхні ближче до закругленого торця 

валуна помітна невелика група слідів — вибоїн, подібних до тих, які було 

визначено на ковадлі зі стоянки як сліди від обробки кременю. Тобто, цей 

виріб можна визначити як нуклеус — ковадло зі слідами епізодичного 

використання (Рис. 38, 11). 
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Певні аналогії описаним виробам із різних порід каменю з колекції 

Амвросіївки знаходимо серед матеріалів деяких стоянок басейну середньої 

течії Сіверського Дінця та Нижнього Дону епіграветської та 

постепіграветської культурно-технологічних традицій. Однак, частіше 

співпадає функція, ніж матеріал. 

Так, багатофункціональні знаряддя на кам’яних плитках із 

Амвросіївської стоянки, серед функцій яких відмічено використання в якості 

віджимників — ретушерів кам’яних знарядь, аналогічні деяким ретушерам 

овальної та під трикутної форм на плитках із різних порід каменю зі стоянки 

Кам’яна балка ІІ [Чиннова, Леонова, 2001, с. 35, 41, 43]. 

Серед матеріалів стоянки Рогалик VII, що в середній течії басейну 

Сіверського Дінця, яка належить епіграветській традиції знайдено 7 

ретушерів та заготовки для них на плитках карбонового сланцю і лощило для 

обробки шкіри на плитці пісковику [Горелик, 2001, с. 117—131]. Щодо 

функції обидві категорії знарядь близькі деяким виробам із Амвросіївки. 

Досить виразними серіями представлені знаряддя з різних порід 

каменю, перш за все такі, що застосовувалися в обробці кременю на ряді 

стоянок Рогалико–Передільської групи, що належить до постепіграветтської 

(осокорівської) культурної традиції. Це ретушери (Рогалик ІІ «С», ІІ «D», ІІІ 

«B», ІV) та ковадла (Рогалик ІІІ «B» ) зі сланцю і кварциту (Рогалик ІІ «D») 

[Горелик, 2001, с. 76 — 96]. Їх також можна вважати аналогічними виробам 

цих категорій із Амвросіївської стоянки. 

Таким чином, аналіз матеріалу з різних порід каменю, який походить з 

культурних шарів Амвросіївської стоянки дозволив виділити серії знарядь, 

які використовували їх мешканці для обробки каменю, кістки/рогу, дерева, 

шкур. Серед кам’яних матеріалів — аргіліт, кварцит, кварц, андезіт. 

Здебільшого, це природні жовна-гальки, валуни, шматки та плитки 

природного походження зі слідами використання і, дуже рідко, слідами 

спеціальної обробки/підправки. Вони доповнюють інформацію щодо досить 

активного використання знарядь з різних порід каменю епіграветським 
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населенням Північно – Східного Надазов’я в таких процесах 

життєзабезпечення як обробка каменю, кістки/рогу, дерева, шкур так і щодо 

аргументації наявності самих вказаних процесів на території конкретних 

стоянок. 

3.3.3. Кістяні вироби та планіграфія їх розташування. 

Нижче представлено аналіз виробів із кістки з розкопок стоянки 2000-х 

років та інформацію про їх місцезнаходження у розкопі IV. 

Колекція кістяних знарядь зі стоянки загалом налічує 18 екземплярів. 

Два з них — це невеликі фрагменти наконечників списів, знайдених у 

розкопах (І, ІІ) 1950 року [Борисковский 1953а, с. 361]. Інші 16 виробів, що 

включають 1 фрагмент наконечника та 15 знарядь виробничо-побутового 

призначення виявлено у розкопі ІV в 2000, 2005 та 2007-му роках (Табл. 9) 

[Кротова та ін., 2008; Кротова 2013, 2017б; 2018]. 

Вони розміщувалися досить компактно у південній частині розкопу 

(Рис. 54, Б) на площі десяти квадратів, здебільшого, у насичених знахідками 

скупченнях культурних решток, що включали крем’яні вироби та фрагменти 

кісток, у тому числі, зі слідами розбивання. 

Більшість знарядь представлена виробами, що мають як сліди обробки 

так і, здебільшого, використання, деякі — це фрагменти стінок трубчастих 

кісток лише зі слідами використання. 

Функцію, сліди обробки і використання більшої частини виробів із 

розкопок 2000-х років визначено Г.Ф. Коробковою, В. Щелінським, М.-А. 

Джулієн, Л. Крепіном та А.М. Усачуком (усні повідомлення). Анатомічну 

належність фрагментів кісток, використаних у якості сировини визначив 

В.М. Логвиненко. Нижче наведемо характеристику знахідок із розкопок 

2000-х років та планіграфію їх розташування в культурному шарі стоянки. 

Наконечник списа (фрагмент) виготовлено із кістки (визначення 

В.М. Логвиненка, усне повідомлення). Знайдено його нижню частину (насад і 

прилягаючу ділянку тіла), що має загальну довжину 6,4 см. Довжина насаду 

складає 2,8 см, а нижньої частини тіла циліндричної форми — 3,6 см. І насад 
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і тіло майже округлі у перетині. Поверхня з одного боку була вкрита тонкою 

кальцитовою плівкою, з іншого – плямами патини чорного кольору (Рис. 52, 

4). Він складається з двох фрагментів, знайдених у кв. 10 (2007 р.) у 

перехідному від гумусу до суглинку шарі поруч із виробами з кременю та 

кількома фрагментами кісток (Рис. 54, Б ). Наконечник за формою належить 

до типових амвросіївських веретеноподібних наконечників із насадом, 

подібних тим, що були знайдені раніше на стоянці і в кістковищі (Рис. 28, 1, 

2; 29, 7—9) [Кротова 2013, с. 102—104]. 

Ретушер розміром 3,9 Х 1,5 Х 0,9 см. виготовлено з фрагменту стінки 

трубчастої кістки. Верхній робочий кінець має овальну форму, яку йому, 

очевидно, спеціально було надано в результаті обробки потовщеної (0,9 см) 

частини стінки кістки. Протилежна йому частина зламаного нижнього кінця 

необроблена, пласка (товщиною 0,4—0,6 см) частина стінки кістки. Одна 

поверхня робочої частини, що відповідає зовнішній поверхні кістки частково, 

як і сам овальний кінець вкрита кальцитовою кіркою. Інша, внутрішня, має 

слабкі сліди полірування від роботи (Рис. 52, 2). Його було знайдено у 

перехідному від гумусу до суглинку шарі у південно-східному секторі кв. 9 

(2007 р.), майже на кордоні з кв. 16 у невеликому скупченні фрагментів 

кісток та крем’яних виробів (Рис. 54, Б). 

Лощило (?)— фрагмент виробу з пласкої кістки (?) розмірами 4,6 Х 2,3 

Х 0,8 см з округлим кінцем, клиноподібний у перетині (Рис. 52, 3). На його 

досить вивітреній поверхні ніяких слідів обробки чи використання не 

збереглося. Знаряддя було знайдено у північно-східному секторі кв. 8 

(2005 р.) у скупченні фрагментів трубчастих кісток (Рис. 54, Б). Можливо, 

певною аналогією цьому виробу можна вважати так звані «лопаточки» і 

«лощила» із Авдєєва, Костьонок І, Анетівки 2 [Гвоздовер, 1953, с. 177—178; 

Ефименко, 1958, с. 302—314; Станко и др., 1989, с. 75, 77]. 

Проколки у колекції представлені двома екземплярами. 

Проколка (?) на фрагменті стінки ребра (2,0 х 1,6х 0,25 см). Робочий 

кінець її має два виступи–зубці. Одне з них висотою 1,3 мм сформовано 
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фасеткою плаского сколу, знятого із зовнішньої поверхні стінки кістки та V – 

подібною трохи скошеною виїмкою (3 Х 4 мм), негатив якої заходить на 

внутрішню поверхню кістки. Ще один трохи менший виступ–зубчик 

сформовано цією ж та ще однією подібною виїмками (Рис. 52, 1). На думку 

археозоолога Л. Крепіна (Національний музей природничої історії Франції, 

усне спілкування у м. Київ), це знаряддя аналогічне подібним виробам зі 

стоянок мадленської культури Франції. Знаряддя було знайдено у кв.16 

(2007 р.) (Рис. 54, Б). 

Проколка, виготовлена на великому (18,7 Х 4,0 см) відщепі трикутно-

овальної форми, що утворився від розбивання стінки плечової кістки бізона. 

На відщепі добре помітно точку нанесення удару («impact notch»). Його 

гострий кінець — це результат давнього спірально-штикового зламу, на 

якому помітні сліди інтенсивного полірування, які, очевидно, утворилися у 

процесі використання в якості робочої частини знаряддя для обробки шкіри 

(Рис. 53, 3). Знаряддя було знайдено у щільному скупченні фрагментів кісток 

у південній частині кв. 5 розкопу IV (2005 р.) (Рис. 54, Б). Групу подібних 

проколок та вістер, які також мають сліди полірування на загостреному кінці 

виділено в колекції кістяних виробів на стоянці Анетівка 2 [Станко и др. 

1989, с. 78—79]. 

Виїмчасто-зубчасті знаряддя — найбільш чисельна група в колекції 

кістяних виробів, яка нараховує 9 екземплярів. Вони, здебільшого, 

виготовлені з фрагментів стінок трубчастих кісток бізонів. Деякі з них мають 

як сліди обробки — штучне формування зубчасто-виїмчастого робочого 

краю так і використання (полірування), інші — лише сліди обробки чи 

використання. Вони були знайдені в різні роки досліджень в різних квадратах 

південної частини розкопу IV (Табл. 9; Рис. 54, Б). Нижче подано їх опис, 

найбільш виразні з них зображені на Рис. 52, 5—8; Рис. 53, 1, 2). 

Одне знаряддя з виїмчасто-зубчастим краєм, виготовлене з фрагменту 

тонкої пласкої кістки (3,7 Х 1,9 х 0,3 см) (Рис. 52, 5). Воно має гладку 

зовнішньою поверхню і губчасту — внутрішню (фрагмент остистого 
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відростка?). Обидва кінці виробу відламані,а повздовжні краї також 

пошкоджені відносно свіжими зламами (оранка?). На не зламаних ділянках 

країв — сліди шести косих нарізок — одна та п’ять на кожній зі сторін, 

відповідно. Кожна нарізка шириною близько 0,2 см, глибиною 0,08—0,1 см, 

розташовані на відстані 2—3 мм одна від одної, завдяки яким на одній із 

сторін утворився виїмчасто-зубчастий край. Як збережені ділянки з 

нарізками так і вся поверхня кістки (зовнішня — в більшій мірі) мають сліди 

полірування. Кілька зубчиків краще збереженого виїмчасто-зубчастого краю 

навіть частково стерті, очевидно, в процесі використання виробу. Виріб 

(№ 924) знайдено у південно-західному секторі кв. 19 поблизу південної 

стінки розкопу у щільному скупченні фрагментів кісток та кременю (2007 р.) 

(Рис. 54, Б). 

Фрагмент виробу з виїмчасто-зубчастим краєм має близьку до овальної 

форму та розміри 4,2 Х 2,6 х 0,8 см. Він виготовлений на фрагменті стінки 

трубчастої кістки поганої збереженості. На одній із сторін помітні 3— 4 V – 

подібні вирізані виїмки шириною 3,5 мм, глибиною 1,5 мм. Вони 

розташовані на відстані 5—6 мм одна від одної (якщо міряти між нижніми 

точками заглибин). На іншій стороні — одна така виїмка (інші, очевидно 

зруйновані свіжим зламом кістки) (Рис. 52, 6). Виріб знайдено під час 

розчистки культурного шару у кв. 19 (2007 р.) (Рис. 54, Б). 

Знаряддя, близьке за формою до трапеції (8,3 Х 3,3 Х 2,0 см) 

виготовлене із середньої частини діафізу ліктьової кістки (Рис. 52, 7). 

Повздовжні краї виробу мають сліди давніх зламів. У середній частині однієї 

із них — точка удару (impact notch) зі слідом сколювання відщепу на 

вентральній поверхні кістки. Крім того, цей край виробу має сліди відбійного 

ретушування та двох перпендикулярних надрізів (довжиною 2—3 мм, 

шириною 1,5 — 2 мм, глибиною 1—1,5 мм ), що сформували виїмчасто-

зубчастий робочий край. Поверхня обох сторін має сліди полірування від 

використання, можливо, в процесі обробки шкур (визначення М.-А. Джулієн- 

усне спілкування). Знаряддя було знайдено в південно-західному секторі кв. 
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5 (2005 р.), майже на кордоні із кв. 1 у щільному скупченні фрагментів кісток 

та кременю, під фрагментами стінок трубчастих, у тому числі, великої 

гомілкової, ребра та ін.(№№ 98—103) (Рис. 54, Б). 

Виїмчасто-зубчасте знаряддя виготовлене на видовженому (8,8 Х2,8 Х 

1,9 см) фрагменті стінки променевої або великої гомілкової. Воно має сліди 

давніх зламів на повздовжніх сторонах і пізніх — на торцевих. На одній із 

повздовжніх сторін помітні сліди двох місць нанесення ударів («impact 

notch»), на іншій — зубчастий робочий край, сформований відбійним 

ретушуванням та 5–ма перпендикулярними, подібними описаним вище 

надрізами (Рис. 52, 8). Поверхня обох сторін має сліди полірування від 

використання, можливо, для обробки шкіри (визначення М.-А. Джулієн – 

усне спілкування). Знаряддя було знайдено в південно-західному секторі кв. 

5 (2005 р.), майже на кордоні із кв. 1 у щільному скупченні фрагментів кісток 

та кременю, поблизу фрагментів хребця (№ 45) та метаподія (№ 46) (Рис. 54, 

Б). 

Виїмчасто-зубчасте знаряддя, найбільш виразне в цій серії знарядь 

(Рис. 53, 1), виготовлене з відщепу прямокутно-овальної форми розміром 8,2 

Х 4,4 Х 3,5 см, що утворився від розбивання стегнової кістки зі слідом удару 

(«impact notch») [Binford, 1981, p. 155—157; Lyman, 1994, p. 323, 327] у 

вигляді виїмки з негативом від сколювання відщепу на вентральній поверхні 

кістки. На цьому ж боці відщепу Г.Ф. Коробкова (усне спілкування у 2005 р.) 

під бінокуляром простежила перпендикулярно спрямовані зрізи крем’яним 

ножем, які сформували 4 зубці. Вони утворили нерівний виїмчасто-зубчастий 

робочий край знаряддя, який певною мірою повторив форму виїмчастого 

краю відщепу. Три зубці досить виразні і близькі за розмірами (висота = 

0,5—0,85 см) і формою, а один — в найбільш глибокій частині виїмки — 

невеликий (висота = 0,27 см) і менш виразний. Очевидно, це свідчить про те, 

що майстер при формуванні робочого краю знаряддя слідував за формою 

краю заготовки. В.Е. Щелінський (усне спілкування у 2005 р.) візуально 

визначив на ньому сліди використання (полірування зубчастого краю і 
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прилягаючих ділянок поверхні кістки) в результаті обробки шкур (різання, 

обробка мездри та зняття шерсті). Знаряддя було знайдено в південно-

східному секторі квадрату 6 ( дослідження 2005 р.) у скупченні фрагментів 

кісток під проксимальною частиною метаподія № 128 (Рис. 54, Б). 

Виїмчасто-зубчасте знаряддя підпрямокутної форми (13,5 Х 3,4 см) 

виготовлене із фрагменту стінки трубчастої кістки — променевої або великої 

гомілкової (Рис. 53, 2). Одна із повздовжніх сторін виробу має сліди давніх 

зламів з трьома точками ударів («impact notch»), інша, у середній частині — 

сліди досить регулярного відбійного ретушування та декілька 

перпендикулярних довгій вісі виробу надрізів шириною 2—3 мм, глибиною 

1—3 мм, які разом сформували кромку виїмчасто-зубчастого робочого краю. 

Поверхня обох сторін має сліди поліровки від використання, можливо, з 

метою обробки шкіри (визначення М.-А. Джулієн, усне спілкування). Виріб 

знайдено в північно-східному секторі, ближче до центру квадрату 4 (2005 р.) 

поблизу суглобової кістки № 94 (Рис. 54, Б). 

Знаряддя із виїмчасто-зубчастим робочим краєм виготовлене з відщепу 

підтрикутної форми (11,7 х 3,8 х 1,4 см), отриманого в результаті розбивання 

великої гомілкової кістки бізона. Один його загострений кінець утворився в 

результаті давнього, за формою, близького до спірально-штикового зламу, 

інший — відламаний в результаті більш пізнього сухо кістного зламу. Одна 

із сторін на ділянці довжиною 5,5 см, від середини і майже до гострого кінця 

має сліди обробки — вирізані 5 чітких виїмок довжиною близько 0,8см і 

глибиною 0,2 см та сліди трьох дрібніших невдалих надрізів. Вони 

сформували східчастий зубчастий робочий край із невисоких (Рис. 54, 2 мм) 

зубчиків. Знаряддя (№ 208) було знайдене в щільному скупченні кісток у 

південно-східному секторі кв. 19 (2007 р.) поблизу східної стінки розкопу 

(Рис. 54, Б). 

Виїмчасто-зубчасте знаряддя на відщепі під прямокутної форми (7,2 х 

3,5 х 1,2 см), отриманому від розбивання стінки крупної трубчастої кістки. 

На поздовжній стороні — точка удару («impact notch») у вигляді виїмки з 
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негативом від сколювання відщепу на вентральній поверхні кістки. Цей край 

по обидві сторони від виїмки (точки удару) оформлений шістьма штучними 

виїмками — двома та чотирма, відповідно, шириною 0,3—0,5 см, глибиною 

0,1—0,2 мм, завдяки яким було сформовано виїмчасто-зубчастий робочий 

край. Поверхня кістки, у тому числі, зубчастий край мають сліди 

полірування, походження яких, зважаючи на несприятливі умови зберігання 

виробу (у шарі гумусу-оранки), визначити неможливо. Знаряддя було 

вилучено із зібрання фрагментів кісток із прокопки шару гумусу в квадратах 

1—2 розкопу IV (2000 р.) (Рис. 54, Б). 

Заготовка виїмчасто-зубчастого знаряддя з відщепу підтрикутної 

форми (12.8 х 3,2 х 0,8 см), отриманого від розбивання діафізу крупної 

трубчастої кістки. По всьому периметру виробу, окрім вузького кінця —

сліди давніх зламів, у тому числі, шість точок удару («impact notch») з 

негативами зняття відщепів на вентральну (5 — на поздовжній стороні) та на 

дорсальну (1 — на широкому кінці) поверхні. На стороні з 5-ма точками 

удару поблизу вузького кінця виробу, на ділянці довжиною 2,5 см, можливо, 

дві виїмки від точок удару мали штучну підправку. Поверхня цієї частини 

відщепу має слабкі сліди полірування, можливо, від нетривалого 

використання в роботі. Виріб (№ 619) було знайдено в південно-західному 

секторі кв. 15 (2007 р.) у межах виразного щільного скупчення фрагментів 

кісток та кременю (Рис. 54, Б). 

Певними аналогами описаним вище виїмчасто-зубчастим виробам є 

знаряддя для обробки шкіри із зубчастим робочим краєм, виготовлені з 

кінцівок (метатарзів) бізона, інколи — лося, характерні для стоянок 

доісторичних мисливців Північно-Західних рівнин Північної Америки 

[Frison, 1991, p. 135—136]. 

Ще два фрагменти стінок трубчастих кісток розмірами 7,5 х 2,4 см та 

9,3 х 2,5 см не мають слідів обробки, а лише — використання. Їх було 

виділено поміж інших фрагментів завдяки наявності слідів використання на 

поверхні повздовжніх сторін — інтенсивного полірування, аналогічного 
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тому, що виявлено на описаних вище зубчасто-виїмчастих знаряддях для 

обробки шкіри, яка помітна як візуально так і під бінокуляром (визначення 

М.-А. Джулієн, усне спілкування). Обидва фрагменти було знайдено на 

відстані близько 15 см один від одного у південній частині кв. 5 (2005 р.) у 

щільному скупченні фрагментів кісток і кременю, поблизу місця 

знаходження трьох вище описаних виїмчасто-зубчастих знарядь. Загалом 

вони складають групу із п’яти знарядь, розташованих в культурному шарі 

досить компактно в одному скупченні в шарі бурувато-сірого суглинку 

(Рис. 54, Б). 

Таким чином, усі 16 кістяних знарядь нової колекції знайдено в 10-ти 

квадратах розкопу IV, дослідженого у 2000, 2005 та 2007 роках. Це південна, 

найбільш насичена знахідками частина ділянки площею 23 кв. м із 

дослідженим І умовним горизонтом зняття культурного шару. 

Найбільша концентрація кістяних знарядь виробничо-побутового 

характеру зафіксована у квадраті 5 (2005 р.) — 5 виробів, у сусідніх з ним 

квадратах (4, 6, 8), а також у кількох квадратах на схід від нього (кв. 9, 10, 15, 

16, 19). Майже всі вони знаходилися у місцях найбільшої концентрації 

культурних решток, які часто являли собою майже суцільну брекчію. 

Зважаючи на той факт, що, згідно визначень трасологів і археозоологів, 

більшість знарядь виробничо-побутового характеру має сліди використання, 

що сформувалися в результаті обробки шкіри (різання, обробка мездри, 

зняття шерсті, тощо), можна зробити висновок, що їх концентрація на 

невеликій за площею ділянці культурного шару є результатом інтенсивної 

активності на ній мешканців стоянки саме із цього виду виробничої 

діяльності. 

Більшість виробів виявлено в щільних скупченнях культурних 

відкладів, що включали визначені фрагменти кісток, здебільшого, молодих 

особин бізона, які часто мали виразні сліди розбивання, у тому числі 

класичні точки ударів («impact notch»), які часто присутні і на описаних вище 

знаряддях. Тобто, фрагменти, які утворювалися від розбивання кісток з 



 226

метою отримання мозку та, можливо, заготовок для кістяних знарядь тут же 

могли бути перетворені в знаряддя — підправлені та використані у процесі 

утилізації здобичі. Деякі фрагменти кісток було використано і без 

спеціальної підправки. 

Значну частину знахідок у цих скупченнях складали вироби з кременю, 

у тому числі, всі основні, характерні для стоянки категорії — нуклеуси, 

заготовки, знаряддя (різці, скребки, скобелі, проколки). Відмічено, що тут, у 

культурному шарі західної ділянки стоянки частіше траплялися цілі 

мікроліти (мікровістря та ретушовані мікроплатівки) або їх виразні частини. 

Вони, скоріш за все, могли бути складовими частинами мисливської 

метальної зброї — вкладенями для кістяних наконечників списів, які 

потрапляли на стоянку разом із частинами туш забитих бізонів. 

Увесь склад знахідок, включаючи вироби з кременю, свідчить про його 

інтенсивну обробку на цій ділянці — розколювання нуклеусів, отримання 

заготовок, виготовлення, підправка та використання знарядь. Тобто, хоча в 

цілому, тут відбувалася типова для стоянки життєдіяльність, все ж, для неї 

характерна досить виразна специфіка, пов’язана з інтенсивною діяльністю із 

обробки мисливської здобичі — від розбирання частин туш бізонів, 

відібраних і доставлених із місця полювання (кістковища) до їх розподілу та 

обробки різноманітних отриманих від них матеріалів, включаючи обробку 

шкір та виготовлення із них необхідних предметів вжитку. 

Експериментальні дослідження, що включали процеси виготовлення та 

використання знарядь із фрагментів розбитих трубчастих кісток тварин 

показали, що серед фрагментів кісток, отриманих від розбивання — 

«аморфних заготовок» була можливість відбирали такі, форма яких 

дозволяла використовувати їх із мінімальною підправкою або й без неї у 

якості знарядь для проколювання і скобління [Филиппов, 1983, с. 14]. 

Можливо, набір кістяних знарядь, які використовували мешканці 

стоянки міг включати і нижні щелепи та роги бізона, які зустрічаються в її 

культурному шарі і які вважають одними із «самих давніх і 
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розповсюджених» знарядь, природна форма яких не потребує спеціальної 

обробки [Филиппов, 1983, с. 13]. 

3.3.4. Інтерпретація стоянки. 

Завдяки аналізу матеріалів стоянки та даних про характер їх 

залягання в культурному шарі, отриманих дослідженнями останніх років, 

з’ясовано, що вони не суперечать інтерпретації стоянки попередніми 

дослідниками як базового табору мисливців на бізонів, пов’язаного із 

місцем полювання і розбирання здобичі — кістковищем. Вони могли 

мешкати на її території протягом певного часу (можливо, кілька сезонів) 

після кожного із вдалих полювань, займаючись переробкою, 

споживанням та заготовкою м’яса та інших продуктів і матеріалів, які 

можна було отримати від забитих бізонів. 

Колекція фауністичних решток із розкопок 1998—2009 років 

східної (розкоп III) та західної (розкоп IV) ділянок стоянки нараховує 

понад 37500 кісток та їх фрагментів, які представляють МКО/MNI 

близько 28 бізонів. Рештки коня представлено двома кістками (1 

особина), а зайця — одним фрагментом фаланги (Табл. 2). 

Характер фауністичних матеріалів стоянки дозволяє дійти висновку, що 

на її території відбувалася активна утилізація частин туш бізонів —

здебільшого, їх вторинне розбирання, розподіл між мешканцями стоянки та 

вживання. Довгі кістки кінцівок, здебільшого, їх верхні частини, розбивали, 

очевидно, з метою здобування мозку. Згідно археологічних та етнографічних 

даних мисливці розбивали ці кістки на місцях забою та на стоянках поблизу 

них саме з такою метою, хоча є деякі дані і про розбивання довгих кісток у 

процесі розбирання заморожених туш [Binford, 1981, p. 142—147]. Звичайно 

ж, не можна виключати і спеціального розбивання на території стоянки довгих 

кісток з метою отримання матеріалу для виготовлення кістяних знарядь. 

Хоча співвідношення анатомічних частин бізонів серед фауністичних 

залишків із західної ділянки (розкоп IV ) близькі тим, які було простежено і 

на східній ділянці (розкоп ІІІ) стоянки, все ж у матеріалах західної ділянки 
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краще виражені процеси, пов’язані саме з утилізацією мисливської здобичі. 

Фауністичні рештки тут представлено значно більшою кількістю матеріалу та 

насиченістю на 1 кв. м. Вони більш яскраво ілюструють процеси розбирання 

мисливської здобичі, характерні саме для стоянок, а не місць забою тварин 

[Кротова та ін., 2005а, 2008; Krotova et al., 2016]. 

Сюди, напевно, приносили з місця забою (кістковища) частини туш 

переважно молодих бізонів для розподілу серед членів общини. Тут же 

проходила і різноманітна подальша обробка здобичі — вторинне розбирання 

частин туш, обробка кістки — виготовлення знарядь та обробка шкур і 

виготовлення із них необхідних предметів, доказом чого є знахідки кістяних 

знарядь для роботи зі шкурами, представницькі набори крем’яних знарядь — 

різців, скребків, скобелів, проколок. 

Важливе місце у виробничих процесах, що протікали в межах усієї 

стоянки займала обробка кременю, яка включала повний цикл — від 

первісного розколювання до виготовлення і реутилізації знарядь, а також їх 

використання. 

Згідно показників техніки розколювання кременю і представленого в 

комплексах набору техніко-морфологічних груп виробів із вторинною 

обробкою як східна так і західна ділянки стоянки, очевидно, освоювалися 

приблизно синхронно (близькі 14С дати) представниками груп населення, 

яке володіло однаковими прийомами техніки обробки кременю. 

У той же час, певні відміни у співвідношенні категорій крем’яних 

виробів у комплексах низу і верху культурного шару з розкопу ІІІ та 

комплексу в розкопі ІV, а також специфічні риси інших категорій культурних 

залишків таких як фауністичні рештки та кістяні вироби, у тому числі, 

знаряддя для обробки шкур у розкопі ІV дозволяють дійти висновку про 

певні відміни у характері використання різних ділянок стоянки — 

функціональні, сезонні, тощо. 

Якщо для східної ділянки основне функціональне призначення, 

напевно, полягало в обробці кременю і менше — в утилізації мисливської 
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здобичі, то для західної, здається, обидва процеси характерні в однаковій 

мірі, а процеси утилізації мисливської здобичі яскравіше виражені та більш 

різноманітні. Вони включали вторинне розбирання туш і, можливо, розподіл 

м’ясних продуктів для подальшого споживання на інших ділянках стоянки; 

виготовлення кістяних знарядь із кісткової сировини — відходів вторинного 

розбирання туш бізонів та обробку шкур і, можливо, виготовлення одягу, 

постільних приналежностей, тощо. 

3.4. Висновки до розділу 3 

В результаті багаторічних досліджень Амвросіївського комплексу було 

накопичено численні колекції як археологічних знахідок так і фауністичних 

матеріалів, аналіз яких дозволяє досить впевнено інтерпретувати пам’ятку. 

Складові частини Амвросіївського комплексу — стоянку і кістковище 

бізонів із самого початку досліджень розцінювали як одночасні та 

функціонально пов’язані місцезнаходження, хоча інтерпретація кістковища 

різними дослідниками значно відрізнялася. Його вважали то звалищем 

покидьок (М.В. Євсєєв), то місцем, де складали кістки впольованих в інших 

місцях бізонів та провадили культові обряди (П.Й. Борисковський), то місцем 

одноразового (І.Г. Підоплічко, В.І. Бібікова) чи багаторазового 

(П.П. Єфименко) полювання на бізонів. 

Точки зору дослідників на інтерпретацію пам’ятки та кістковища, 

зокрема, уже в процесі розкопок не були тотожними, що було сформульовано 

пізніше у публікаціях. Якщо стоянку, зазвичай, вважали місцем помешкання, 

то кістковище оцінювали по-різному. 

Її перший дослідник, В.М. Євсєєв [1947, с. 276] важав скупчення кісток 

звалищем кухонних відходів поблизу стоянки, П.Й. Борисковський 

розцінював кістковище, по аналогії з деякими етнографічними даними, як 

культове місце, пов’язане з мисливською магією [Борисковский, 1953а, 

с. 349—352]. На думку І.Г. Підоплічка, кістковище було місцем проведення 

одноразового загінного полювання [Пидопличко, 1953]. 
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Доказом єдності місцезнаходжень П.Й. Борисковський вважав 

близькість техніко-типологічних особливостей їх крем’яного інвентарю, 

фауністичних залишків, представлених, як він вважав, виключно бізоном та 

наявність специфічних кістяних наконечників списів і крем’яних 

мікровістер-вкладенів, знайдених у культурному шарі і стоянки і кістковища 

[Борисковский, 1953а, с. 362]. 

Результати очолюваних автором досліджень комплексу у 1980—2000-і 

роки підтверджують точку зору П.Й. Борисковського про одночасність та 

зв’язок стоянки і кістковища. Для обох пам’яток отримано близькі абсолютні 

дати (Табл. 10), їхні колекції поповнилися фауністичними матеріалами із 

домінуванням бізона, виробами з кременю та кістки близьких типів, у тому 

числі, наконечниками списів і крем’яними мікровістрями-вкладенями. 

Знайдені на стоянці рештки коня і зайця, представлені окремими кістками та 

серія невідомих раніше кістяних знарядь для обробки шкур дозволяють 

деталізувати інтерпретацію пам’ятки. 

Деякі особливості стратиграфії культурного шару кістковища (пороги) 

та специфічні фауністичні знахідки (кістки бізонів зі слідами пошкоджень 

мисливською зброєю, розбивання та нарізок крем’яними знаряддями) 

дозволяють інтерпретувати кістковище як місце забою бізонів і розбирання 

(перш за все, первинного) туш забитих тварин. Із такою інтерпретацією 

узгоджується переважання серед археологічних знахідок деталей 

мисливської метальної зброї і знарядь для розбирання туш забитих тварин. 

Для організації серії різносезонних полювань на групи бізонів мисливці 

використовували природну пастку — промивину-уступ на борту рову — 

правої притоки балки Казенної, яку на певному етапі, можливо, було 

доповнено штучною спорудою — бар’єром, який обмежував рівчак із 

північного-сходу і північного-заходу. Промивина-уступ з одним стрімким 

бортом могла слугувати місцем загону тварин як зверху, зі сторони плато, так 

і знизу, від місця знаходження джерела питної води у балці Казенній, куди 

бізони могли приходити на водопій. 
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Після кожного із вдалих полювань мисливці розбирали туші забитих 

тварин та відносили частини їх на розташовану неподалік стоянку, 

заготовляли шкури, а також провадили заготовку в’яленого (сушеного) м’яса 

у теплу пору року, а в холодну — робили запаси м’яса на весь холодний 

період у вигляді заморожених туш бізонів прямо на місці забою, мешкаючи 

певний час неподалік, на стоянці впродовж усього холодного сезону, поки 

заморожені туші були придатні для вжитку. 

Існування місця забою у комплексі із базовим табором, а також із 

серією зафіксованих у різні роки в околицях стоянки різночасових 

кременеобробних майстерень, що включають і верхньопалеолітичні 

матеріали характерне, згідно етноархеологічних даних, для стоянкових 

комплексів логістично організованих мисливців-збирачів, коли базовий табір 

існував у оточенні місцезнаходжень цільового призначення, необхідних для 

забезпечення життєдіяльності мешканців табору. 
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РОЗДІЛ 4 

КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ 

ВЕРХНЬОПАЛЕОЛІТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК СТЕПІВ ПІВНІЧНОГО 

НАДЧОРНОМОР’Я 

 

 

 

4.1. Проблема мустьєрських «перехідних» пам’яток та перехідного 

періоду 

У межах досліджуваного регіону є декілька мустьєрських пам’яток із 

верхньопалеолітичними елементами у комплексах кам’яних виробів. Це 

кременеобробні майстерні або стоянки–майстерні Білокузьминівка в 

Донецькій області та нижні мустьєрські шари багатошарової пам’ятки 

Бирюча балка 2 в Ростовській області (РФ). Деякі дослідники, зважаючи на 

те, що їх індустріям притаманні певні верхньопалеолітичні риси, відносять їх 

до «перехідних» від середнього до верхнього палеоліту. 

О.В. Колесник вважає індустрію Білокузьминівки, що походить із 

бузького лесу «перехідною між середнім і пізнім палеолітом», але «із 

домінуванням середньопалеолітичного компоненту». На його думку, про 

середньопалеолітичний характер індустрії свідчать переважно відщепове (із 

пласких або слабо опуклих поверхонь) первісне розколювання і переважання 

обушкових ножів та скребел серед знарядь, у той час як «пізньопалеолітична 

складова виражена у спрощеному об’ємному сколюванні пластин і в помітній 

долі пізньопалелітичних типів знарядь (атипові скребки, проколки, 

різцевидні вироби та ін.)» [Колесник, 2003, c. 210]. 

П.Є. Нехорошев запропонував об’єднати крем’яні індустрії 

Білокузьминівки, Курдюмівки і Званівки разом із індустрією стоянки Шлях 

(8-й гор.) у Волгоградській області (РФ) у білокузьминівську групу і вважати 

її «фінальномустьєрською перехідною до верхнього палеоліту» [Нехорошев, 

1996, с. 73]. 
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Погодившись із думкою П.Є. Нехорошева про подібність 

Білокузьминівки (лесовий комплекс) і стоянки Шлях (8-й горизонт), яка має 

абсолютне датування близько 45 тис. р. т. [Нехорошев, Вишняцкий, 2001, 

с. 58] та із належністю обох пам’яток до «індустрій перехідного типу», 

О.В. Колесник, все ж, важає, що «білокузьминівська індустрія існувала в 

оточенні індустрій вже сформованого пізнього палеоліту <…> хоча і не 

співставима з ними в археологічному сенсі», тому що «коло аналогій <…> 

цілком лежить у попередній епосі» [Колесник, 2003, c. 210 — 213]. 

Близькими за окремими показниками до цієї групи вважають також 

стоянку Коробчине-Курган у Новомиргородському районі Кіровоградської 

області з перевідкладеними крем’яними артефактами, що залягають у всій 

товщі витачівського похованого грунту [Залізняк, Нездолій, 2013; 

Матвіїшина, Дорошкевич, 2013]. 

Більшість індустрій мустьєрських горизонтів Бирючої балки 2 у 

Північно-Східному Надазов’ї, дослідженої О.Є. Матюхіним також своєрідні, 

які поєднують як суто мустьєрські так і верхньопалеолітичні риси. Згідно 

даних абсолютного датування, стратиграфії та палінології мустьєрські шари 

пам’ятки відкладалися у часовий інтервал 38—48 тис. р. т., у той час як 

верхньопалеолітичні — 27—35 тис. р. т. [Матюхин, 2012, с. 30]. Тобто, час 

існування мустьєрських індустрій пам’ятки цілком відповідає заключній порі 

доби середнього палеоліту (мустьє). Що стосується техніко-типологічних 

характеристик мустьєрських індустрій, то дослідник не вважає їх 

перехідними, а визначає як «типове мустьє, збагачене пластинами» 

[Матюхин, 2012, с. 207]. 

Проаналізувавши так звані верхньопалеолітичні пластини та спосіб їх 

отримання у комплексах стоянок Шлях, Білокузьминівка та нижніх 

мустьєрських горизонтів Бирючої балки 2, він дійшов висновку, що 

більшість із них не можна вважати ідентичними верхньопалеолітичним, 

лише деякі — схожі на них. До того ж, у нечисленних комплексах знарядь 

цих пам’яток, зазвичай, переважають мустьєрські типи, а 
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верхньопалеолітичних виробів небагато. Тому він відніс ці комплекси до 

мустьє в широкому розумінні, або до мустьє типового, згідно термінології 

В.М. Гладиліна [Матюхин, 2012, с. 129—130]. 

О.Є Матюхин також аргументував свою точку зору аналізом фактів, які 

свідчать, що верхньопалеолітичні елементи (отримання пластин від об’ємних 

нуклеусів) з’являлися в різних частинах палеолітичної ойкумени як у 

ранньому так і в середньому палеоліті з різних причин, серед яких могли 

бути як зміни у природному середовищі так і доступність сировини 

[Матюхин, 2012, с. 204 — 211]. 

Дослідники — прибічники еволюційної та акультураційної теорій 

походження верхнього палеоліту, вважають дійсно перехідними від 

середнього до верхнього палеоліту в Європі індустрії: шательперрон, селет, 

улуццо, богунісієн, єжмановіце [Jochim, 2002, p. 63; Матюхин, 2012, с. 209; 

Олсворт-Джоунс, 2014]. 

На території України до них відносять ініціальні та симбіотичні 

(«контактні») індустрії: стоянки Куличівка ІІІ на Волині (богунісьєн) та 

селетоїдних пам’яток — Буран-Кая ІІІ (шар С) у Криму і Міра (шар І) у 

середньому Подніпров’ї. На думку В.М. Степанчука, у Східній Європі «мова 

не може йти <…> про автохтонні ініціальні індустрії. Місцева ґенеза більш 

вірогідна для ряду «контактних» індустрій регіону» [Степанчук, 2005, с. 198, 

201—203; 2011, с. 145; Stepanchuk, 2005, p. 384; Коен, Степанчук, 2001]. 

Дослідники, які притримуються міграційної теорії походження 

верхнього палеоліту виділяють не перехідні індустрії, а перехідний період у 

Східній Європі, який датують близько 38/36 —29/28 тис. р. т., упродовж 

якого співіснували пізні середньопалеолітичні та суто верхньопалеолітичні 

індустрії [Чабай, 2000, 2003; Demidenko, 2008]. 

Перехідний період вони підрозділяють на 2 етапи (до та після 

33/32 тис. р. т.). Перший із них вважають періодом, коли у великому 

Надчорномор’ї співіснували середньопалеолітичні індустрії мікокської та 

західно-кримської традицій і селетоїдна індустрія (східний селет) (Буран-Кая 
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ІІІ, шар С) у Криму, та у Надазов’ї (Бирюча балка 2, гор. 3а-3б). У цей час на 

західній околиці Східної Європи з’явилися перші оріньякські комплекси 

(Міток Малул Галбен, 12—10b). Цей етап передував широкому 

розповсюдженню оріньякських індустрій у Східній Європі [Чабай, 2003, 

с. 128; Demidenko, 2008, с. 102]. 

На другому етапі перехідного періоду, коли продовжували співіснувати 

середньопалеолітичні та селетоїдні (Бирюча балка 2, гор. 3) індустрії широке 

розповсюдження отримали оріньякські індустрії у Криму (Сюрень І, гор. H, 

G, F), і на Кавказі (Кам’яномостська та Монашеська печери, Губський навіс 

І), пруто-дністровський оріньяк і гравет центрально-європейського 

походження та індустрія шару 4б Костьонок 14, а також стрілецька, 

спіцинська, городцовська та тельманська АК на середньому Дону, можливо, 

східного походження [Чабай, 2003, с. 128; Demidenko, 2008, p. 103]. 
Автор вважає переконливою точку зору дослідників, які оцінюють 

розташовані на території досліджуваного регіону пам’ятки 

білокузьминівської групи та нижні горизонти Бирючої балки 2 як мустьєрські 

з розвиненим верхньопалеолітичним елементом у комплексах крем’яних 

виробів, а не «перехідними». А з них деякі, найпізніші (Білокузьминівка та, 

можливо, Коробчино-Курган), які не мають абсолютних дат і перевідкладені 

матеріали яких, згідно геологічних визначень (якщо вони вірні), залягають у 

витачівському і навіть бузькому (верхні нашарування Білокузьминівки) 

горизонтах, скоріш за все, співіснували із верхньопалеолітичними 

пам’ятками. Тому у розділі не розглядаються вказані мустьєрські так звані 

«перехідні» пам’ятки. Автор обмежується розробкою питань хронології та 

періодизації верхньопалеолітичних пам’яток регіону. 

4.2. Хронологія верхньопалеолітичних пам’яток 

4.2.1. Історіографічні дані. 

У сучасному палеолітознавстві проблеми хронології пам’яток 

вирішують завдяки кореляції даних відносного та абсолютного датування, які 

отримують методами різних наукових дисциплін. Це дані стратиграфії і 
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геоморфології (геологічний метод), палінології (спорово-пилковий метод), 

палеонтології, геофізики. Пройшло вже більш ніж півстоліття як для 

вирішення проблем хронології та періодизації в археології застосовують 

методи абсолютного датування (радіокарбоновий, калій-аргоновий, торієвий, 

термолюмінісцентний та ін.). Серед них найбільш розробленим і прийнятним 

для доби верхнього палеоліту є радіокарбоновий (радіовуглецевий) метод, 

який охоплює період близько 50 тис. років. Останнім часом база даних, 

отриманих завдяки цьому методу постійно зростає, що забезпечує створення 

більш аргументованих хронологічних і періодизаційних схем. 

Схеми хронології та періодизації, в яких фігурували пам’ятки регіону з 

50-х до середини 80-х років ХХ століття переважно базувалися на типології 

крем’яного інвентарю, тому що більшість пам’яток не мала ні чітких геолого-

стратиграфічних визначень, ні абсолютних дат [Ефименко, 1953; 

Борисковский, 1953a; Гладких, 1969; Смирнов, 1973; Станко, 1982]. 

В узагальнюючій роботі «Палеолит СССР» вперше було опубліковано 

по одній радіовуглецевій даті для степових пам’яток: Амвросіївки, 

Муралівки та Сагайдака І [Борисковский (ред), 1984, с. 356 — 357]. У розділі 

книги, присвяченому добі верхнього палеоліту О.М. Рогачов та 

М.В. Анікович представили хронологічну схему розвитку пізнього палеоліту 

Східної Європи. У ній вони віднесли Амвросіївку до кінця ранньої пори 

(середньо-валдайський час), Муралівку, Золотівку І та Кам’яні Балки І і ІІ — 

до середньої (пізньовалдайський, осташківський, час), а Велику Акаржу — 

до пізньої пори (пізньольодовиків’я) [Рогачев, Аникович, 1984, с. 225]. 

Вказана схема мала значний вплив на більш пізні культурно-хронологічні 

розробки, у яких, окрім типолого-статистичних даних більше уваги 

приділяли даним абсолютного та відносного датувань. 

Починаючи із середини 1980-х років хронологія та періодизація 

верхньопалеолітичних пам’яток Східноєвропейської рівнини, в цілому, та 

зони степів, зокрема, стала більшою мірою базуватися на даних геолого-

стратиграфічних визначень та, хоча і не дуже численних на той час 
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радіокарбонових датах [Смольянинова, 1985; Кротова, 1985, 1986a; 

Сапожников, 1987a; Станко, Свеженцев, 1988; Leonova and Min’kov, 1988; 

Станко и др., 1989]. 

Процес накопичення даних із відносного та абсолютного датування, а 

також вдосконалення існуючих і створення нових схем хронології та 

періодизації пам’яток регіону активізувався у 1990-і роки [Смольянинова, 

1990; Оленковский, 1991, 1992; Сапожников, 1994a; 1995; Кротова, 1994a,б; 

Krotova, 1995a,b; 1999; Leonova, 1994; Леонова, 1999]. 

У роботах, присвячених радіокарбоновому датуванню пам’яток Східної 

Європи (у тому числі степової зони) та Євразії було опубліковано списки 

абсолютних дат, визначено культурну атрибуцію пам’яток та їх розподіл 

згідно хронологічних зрізів [Svezhentsev, 1993; Синицын, Праслов, 1997]. 

Хронологічні групи пам’яток та межі періодів розвитку археологічної 

культури, встановлені згідно даних радіовуглецевого датування [Синицын, 

Праслов, 1997, с. 42 — 46], були дещо відмінними від визначених раніше 

згідно етапів геологічної періодизації [Рогачев, Аникович, 1984, с. 225]. 

У 2000-і рр. з’явилася низка робіт, присвячених хронології 

верхньопалеолітичних пам’яток власне надчорноморських степів. 

Автором у статті, присвяченій проблемам датування та періодизації 

пам’яток степової зони надчорноморських степів було введено у науковий 

обіг низку нових абсолютних дат та опубліковано зведену таблицю близько 

60 наявних на той час абсолютних дат. Було також запропоновано варіант 

схеми хронології пам’яток регіону, який базувався на кореляції з природно-

кліматичними етапами пізнього плейстоцену кількох східноєвропейських 

геохронологічних схем [Кротова, 2003б]. 

У першій половині 2000-х рр. І.В. Сапожников представив трьохчленну 

схему хронології пізнього палеоліту півдня Східної Європи, у якій кожен із 

трьох підрозділів (рання, середня та заключна пори) розподілено, в свою 

чергу, ще на три рівні (нижній, середній і пізній). Однак, дослідник вказує, 
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що «вік низки комплексів обґрунтований лише типологією інвентаря та 

аналогіями» [Сапожников, 2005а, с. 15; 2005б]. 

Опубліковані згодом хронологічні розробки інших дослідників 

охоплюють дещо ширші території та/або хронологічні рамки. У роботі 

колективу авторів розглянуто хронологію, культурну специфіку та економіку 

Північного Надчорномор’я (із Кримом та Молдовою включно), у якій 

перехідними вважають пам’ятки та культури: Буран-Кая ІІІ (ш. С), Міра (ш. 

І), Куличівка І (ш. ІІІ), а також Іллінка та, можливо, Бринзени, Гординешти, 

Корпач, стрілецька і городцовська АК. Вони вказують на факти 

співіснування середньопалеолітичних і верхньопалеолітичних пам’яток до 

28 тис. р. т., включно, і припускають можливість доживання у Криму деяких 

середньопалеолітичних пам’яток до 20 тис. р. т. [Jindjian, et al., 2006]. 

Ю.Е. Демиденко опублікував роботи, присвячені культурно-

хронологічній диференціації пам’яток Великого Надчорномор’я із введенням 

термінології для визначення хронологічних періодів, загальноприйнятої у 

Європі. У них дано характеристику відрізку доби верхнього палеоліту від 

36/35 до 18/17 тис. р. т. включно. Для раннього (перехідного) періоду 

(36/35—29/28 тис. р. т.) було характерне співіснування пізніх 

середньопалеолітичних і верхньопалеолітичних (Селет, Оріньяк) індустрій, а 

для середнього періоду (28/27—19/18 тис. р. т. ) — Селету — на початку і 

Епіоріньяку — в кінці [Демиденко, 2007, Demidenko, 2008]. 

Л.Л. Залізняк представив періодизацію та культурну диференціацію 

верхнього палеоліту України, яка включає 4 фази культурно-історичного 

розвитку: ранню, середню, пізню та фінальну. У ній підкреслено перехідний 

характер ранньої фази (40—27 тис. р. т.), для якої було характерне 

співіснування ранньопалеолітичних (Леваллуа-мустьє, Мікок) та 

верхньопалеолітичних (Селет, Оріньяк, Богунісьєн, Сокирниця І) індустрій. 

Аргументується домінування під час середньої (27—19 тис. р. т.) і пізньої 

(19—14 тис. р. т.) фаз верхньопалеолітичних культурних традицій 
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(технокомплексів) — Гравету, Епіоріньяку, Епігравету, та окремих 

культур — під час фінальної  фази (14—10 тис. р. т.) [Залізняк, 2010]. 

4.2.2. Аналіз даних абсолютного та відносного датування пам’яток. 

Поступово росте база даних із абсолютного датування пам’яток. Однак, 

варто усвідомлювати, що встановлення як абсолютного так і відносного віку 

верхньопалеолітичних пам’яток регіону пов’язане із рядом труднощів. 

Значна їх частина не може бути датована стратиграфічим методом 

через погані умови збереження культурного шару або неповні колонки 

плейстоценових відкладів. Складною є й кореляція стратиграфії стоянок 

досліджуваного регіону зі стоянками сусідніх територій, тому що їх 

дослідники часто користуються різними геохронологічними схемами.. 

Проблематичним є й використання для датування стоянок видів 

знайдених на них палеонтологічних решток, які частіше можуть вказувати 

лише на сезон полювання, а не відображати тваринний склад оточуючого 

середовища певного періоду. Палінологічні визначення для лесових 

відкладів, що вміщують культурні залишки часто обмежені з причини 

незадовільної збереженості в них пилку рослин. 

До однієї із проблем абсолютного датування пам’яток регіону 

відноситься якість матеріалу зразків. Частину дат отримано за зразками 

кісткового вугілля або обпаленої кістки, які останнім часом вважаються 

самим ненадійним матеріалом для датування. Для отримання інших дат 

використано більш надійні матеріали — необпалену кістку або зуби тварин, 

але лише окремі дати отримано по деревному вугіллю, якому фахівці, за 

звичай, віддають перевагу. Актуальною проблемою є й можливість 

забруднення зразків для абсолютного датування сучасним техногенним 

радіовуглецем [Чердынцев, 1971, с. 301; Soffer, 1985, p. 230; Damblon et al., 

1996, p. 178; Синицын, Праслов, 1997]. 

Датування культурних відкладів на пам’ятках згідно поодиноких 

радіовуглецевих дат не можна вважати задовільним, тим більше, якщо між 

ними існує значний часовий інтервал. Такі дати, скоріше, придатні для 
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оцінки їх відповідності віку, визначеного археологами іншими методами 

[Cиницын, 1994, с. 39]. Найбільш надійними вважаються серії дат, із яких 

хоча б частина співпадає або відділена незначним часовим інтервалом. 

Важливе значення має також кореляція даних абсолютного та відносного 

датувань. 

Останнім часом у деяких європейських лабораторіях було проведено 

роботи по вдосконаленню методів датування, які торкнулися як 

радіовуглецевого датування кістки і деревного вугілля так і тефрохронології. 

У Оксфордській лабораторії застосували очистку кісткового колагену 

засобом ультрафільтрації, а деревного вугілля — методом вологого 

окислення замість кислотно-лужної очистки. У результаті з’явилися серії дат, 

набагато давніших за ті, що було отримано раніше за тими ж зразками. 

З’ясувалося, що до 70% раніше отриманих дат, які фігурують у літературі 

можуть бути омолодженими. 

Тефрохронологія як один із геохронологічних методів не залежить від 

радіоактивного вуглецю. Так, застосування методу датування за 

макропопелом, який базується на хімічному, мікроелементному та 

гранулометричному аналізі забезпечив більш точні дати для відкладів 

вулканічного попелу як маркуючого горизонту для деяких багатошарових 

стоянок у Костьонках [Олсворс-Джоунс, 2014, с. 126]. 

Важливою є й проблема калібрування, тобто узгодження отриманих 

абсолютних дат палеолітичного часу із календарними [Damblon et al., 1996, 

p. 178—180; Синицын, Праслов, 1997, с. 8—13]. Останнім часом стає 

обов’язковим використання каліброваних визначень віку культурних шарів 

стоянок, що обумовлено необхідністю їх співвіднесення з кліматичними 

коливаннями, вираженими гренландськими стадіалами (Greenland Stadial — 

GS) та інтерстадіалами (Greenland Interstadial — GI) на ізотопних шкалах, які 

слугують базою для створення калібровочних кривих [Weninger, Joris, 2008; 

Синицын, 2014, 2018]. 
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Нижче проаналізуємо отримані для степових пам’яток абсолютні дати 

(Табл. 10), порівняємо їх із даними відносного датування та розглянемо 

можливості і проблеми їх кореляції з певними хронологічними відрізками 

епохи пізнього плейстоцену. 

Вісім багатошарових пам’яток у Бирючій балці в гирлі р. Сіверський 

Донець з кінця 1980-х до середини 2000-х рр. досліджував О.Є. Матюхін. Три 

з них (Бирюча балка 2, 1а і 1в) мають, окрім мустьєрських, виразні культурні 

шари доби верхнього палеоліту. Для них отримано геолого-стратиграфічні 

визначення, в деяких випадках доповнені даними палінологічних та 

палеозоологічних досліджень, а деякі — мають абсолютні дати. 

Два найбільш виразних верхньопалеолітичних культурних горизонтів 

(3 і 3а) стоянки Бирюча балка 2 знаходяться у слаборозвиненому похованому 

грунті світло-коричневого кольору, який дослідники визначили як аналог 

брянського похованого грунту [Додонов и др., 2007, с. 75, 76]. Саме для них у 

2000-і роки було отримано п’ять абсолютних AMS дат за зразками кістки та 

кісткового вугілля. З них три дати — для горизонту 3 стоянки Бирюча балка 

2 і дві — для шару 3а цієї ж пам’ятки. Ще одну дату отримано для горизонту 

3 Бирючої балки Іа (Табл. 10). 

У монографії дослідник опублікував ці дати разом із даними, 

результатів калібрування «CalPal on line» (зліва-некалібровані дати, справа — 

калібровані). Для Бирючої балки 2 (гор. 3): — 26300±200 р. т. (Beta-177776) / 

CalPal —31189±365;—31480±200 р. т.(Beta-183589)/CalPal — 35474±439 р. т.: 

—28930±340 р. т. (Ly-17243) / CalPal — 33398±443 р. т. 

Дві дати отримано для горизонту 3а цієї ж пам’ятки — 26650±230 р. т. 

(Beta 183588) / CalPal —31345±443 р. т.; —31610±460 р. т. (Ly-17242) / 

CalPal — 35854±884 р. т. [Otte et al., 2006, p. 185; Матюхин, 2012, с. 29] 

(Табл. 10). В цілому, враховуючи дані абсолютного датування (некалібровані 

дати), стратиграфії та палінології дослідник визначає час накопичення 

геологічних відкладів з верхньопалеолітичними культурними горизонтами 

для стоянки Бирюча балка 2 у межах 27— 35 тис. р. т. [Матюхин, 2012, с. 30]. 
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Ще одну (шосту) AMS дату отримано для верхньопалеолітичного 

горизонту 3 Бирючої балки Іа за зразком кістки—35900±280 р. т. (Beta 

183587) / CalPal — 42352±279 р. т. [Otte et al., 2006, p. 183—192; Матюхин, 

2012, с. 27]. 

Дослідник вважає, що пам’ятки верхньопалеолітичних горизонтів 

Бирючої балки, які містять трикутні вістря мали «хронологічні рамки у 

межах 36(38) — 25 тис. р. т. і, скоріш за все, сформувалися на місцевій 

муст’єрській основі» [Матюхин, 2006, с. 53, 75]. 

Багатошарова стоянка Міра, розташована на правому березі Дніпра 

поблизу м. Запоріжжя має геолого-стратиграфічні визначення та серію із 14 

абсолютних дат, отриманих у Київській і Гронінгенській лабораторіях 

(Табл. 10). Вони містяться в часовому інтервалі 27 — 28 тис. некаліброваних 

років тому, синхронному Денекампу — пізньому Витачеву — Брянську, що 

свідчить про те, що обидва заселення (верхній, І культурний шар та нижній, 

шар ІІ/1) відбулися у межах міжстадіалу середнього пленігляціалу [Cohen, 

Stepanchuk, 2000-2001, p. 115; Степанчук та ін., 2004, с. 62, 76, 85; Степанчук, 

2011, 2013]. Калібровка дат згідно різних методів вказує на проміжок часу 

існування пам’ятки у 32—33 тис. р. т. або 29—31 тис. р. т. [Степанчук, 2011, 

с. 142]. 

По кістяному знаряддю із розкопок печери Іллінка 1930—1950-х років 

було отримано некалібровану дату:—27500±210 р. т.(Кі-11681) [Сапожников, 

2005а,б]. 

Нижній верхньопалеолітичний шар стоянки Сагайдак I має отримані в 

Санкт-Петербурзькій лабораторії за зразками зубів мамонта дві 

радіовуглецеві дати з інтервалом понад 1000 років: —21240±200 р. т. (ЛЕ-

1602а) і —20300±200 р. т. (ЛЕ-1602б). Як самі дати так і можливість їх 

узгодження з даними стратиграфії дослідники оцінюють неоднозначно. 

В.Н. Станко, один із дослідників стоянки, припускав, що навіть перша 

дата може бути омолодженою, хоча він і відносив стоянку до середнього 

періоду пізнього палеоліту (осташківського часу) [Станко, 1997a, с. 18]. 
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С.П. Смольянінова вважає, що, згідно даних абсолютного датування 

пам’ятку треба віднести до середнього періоду пізнього палеоліту, а, згідно 

даних стратиграфії і морфології кременю — до «заключного єтапу ранньої 

пори пізнього палеоліту» [Смольянинова, 1990, с. 89]. Тобто, насправді ці 

точки зору, здається, не дуже суперечать як одна одній так і давнішій 

радіовуглецевій даті і, в цілому, мають право на існування. 

Стоянка Ліски має дві радіовуглецеві дати, отримані за зразками зубів 

мамонта в Санкт-Петербурзькій лабораторії: —19200 ± 200 р. т. (ЛЕ-2946) 

та — 23770±1540 р. т. (ЛЕ-4456) [Синицын, Праслов, 1997, с. 58]. Дослідниця 

стоянки С.П. Смольянінова в своїй монографії не наводить першу, молодшу 

дату, бо, мабуть, її не визнає. Вона вважає, що друга, більш давня дата 

узгоджується із відносним датуванням пам’ятки згідно даних стратиграфії, 

палеонтології та архаїчного характеру кам’яного інвентарю і відносить 

стоянку до заключної фази ранньої пори пізнього палеоліту [Смольянинова 

1990, с. 88]. Інші дослідники вказують, що археологічні матеріали суперечать 

датуванню стоянки часом до початку останнього вюрмського похолодання і 

пропонують віднести її до кола більш пізніх пам’яток [Синицин, Праслов, 

1997, с. 39; Демиденко, 2007, с. 72]. 

Обидві радіовуглецеві дати стоянки Муралівка — 18780±300 р. т. (ЛЕ-

1438) і 19630±8200 р. т. (ЛЕ-1601), отримані за зразками кістки, відносно 

близькі одна одній. Аналіз стратиграфічних та палінологічних даних 

Муралівки дозволяє деяким фахівцям не погоджуватися з радіовуглецевими 

датами. Так, палеогеограф Є.А. Спиридонова пов’язує культурний шар 

стоянки, що залягає у «світло-бурому лесоподібному суглинку зі 

слабовираженим похованим грунтом » [Праслов, 1972, с. 70] із «потеплінням 

міжстадіального рангу», яке, на її думку, згідно палінологічних даних, можна 

співставляти із міжстадіалом Тюрсак [Спиридонова, 1991, с. 127—129]. За 

звичай, цей інтерстадіал датують 22—23 тис. р. т. [Gamble, 1986, p. 88] або 

близько 25 тис. р. т. [Djindjian et al., 1999]. 
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Стоянка Золотівка I має дві радіовуглецеві дати, отримані за зразками 

кісткового вугілля — 17400±700 р. т. (ГИН-1968) та кісток — 

13600±1000 р. т. (ГИН-8002). За звичай, дослідники публікуть та визнають 

близькою до достовірної саме першу дату. Пам’ятка стратифікована, її 

культурний шар залягає у світло-коричневому лесоподібному суглинку з 

великою кількістю білоглазки та прожилок карбонату. Геологічний вік цих 

відкладів залишається невизначеним через неповноту стратиграфічної 

колонки [Праслов и др., 1980]. 

У монографічній публікації досліджень пам’ятки в 1990-і рр. 

М.Д. Праслов та В.Є. Щелинський, базуючись на палінологічному 

визначенні висловлюють думку про можливість функціонування стоянки 

після максимуму останнього зледеніння в «умовах відносно холодного, але 

при цьому й вологого клімату». Вони вважають, що радіовуглецева дата 

17400 р. т. узгоджується із цим висновком [Праслов и др., 1980, c. 171; 

Праслов, Щелинский, 1996, c. 9]. 

Останнім часом Ю.Е. Демиденко висловив сумніви у достовірності 

вказаної дати для Золотівки І. Він припустив, що вона, як і більш пізня 

(близько 13 тис. р. т.) може бути омолодженою, зважаючи на те, що показник 

стандартного відхилення у 700—1000 років «надто великий для 

радіовуглецевого датування пізнього верхнього палеоліту» [Демиденко и др., 

2017, с. 39]. 

Невелику серію із п’яти абсолютних некаліброваних дат має стоянка 

Анетівка II. Більшість із них, 4 дати Санкт-Петербурзької лабораторії досить 

компактні, вони розміщуються у хронологічному інтервалі 18040—19170 р. т. 

Ще одна 14С дата отримана для Анетівки II в тій же лабораторії значно 

давніша за чотири перші — 24600±150 р. т. (ЛЕ-2624). Очевидно, таку 

розбіжність можна пояснити матеріалом зразків. Якщо перші чотири виконано 

по кістці або кістковому вугіллю з культурного шару, то п’ята — по зубу 

мамонта, який в опублікованих списках фауністичних залишків стоянки 

відсутній [Бибикова, Старкин, 1989; Старкин, 2006]. Навпаки, автори 
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монографічного видання пам’ятки наголошують на його відсутності у складі 

фауни [Станко и др., 1989, с. 22, 129]. Дослідники включають стоянку до 

другої хронологічної групи пізнього палеоліту, яку пов’язують із часом 

максимального розвитку осташківського зледеніння [Станко и др., 1989, с. 93]. 

Базою для абсолютного датування Амвросіївського комплексу є серія із 

16 н/кал. абсолютних дат. У якості зразків використано кістки або зуби 

бізонів доброї збереженості. Список раніше відомих дат, отриманих для 

кістковища бізонів у Санкт-Петербурзькій (Ленінградській) (3 

радіокарбонові дати) і Оксфордській (6 AMS дат) лабораторіях [Krotova and 

Belan, 1993, p. 128; Krotova, 1996, p. 359] поповнився 7-ма радіокарбоновими 

датами Київської лабораторії, виконаними М.М. Ковалюхом. Із них 5 дат 

отримано для кістковища і 2 дати — для стоянки [Кротова, 2003б, с. 194; 

2013, с.171] (Табл. 10). 

Одна дата київської лабораторії, отримана для Амвросіївського 

кістковища, наймолодша —15900±200 р. т. (Кі-10307) поповнила групу із 

трьох маргінальних дат С-Петербурзької лабораторії в часовому інтервал 

21500—15250 р. т. Середнє значення цих дат (18317 р. т.) близьке до 

середнього значення компактної групи із шести AMS дат лабораторії 

Оксфордського університету (18626 р. т.). Досить близькі оксфордським 

датам інші 4 дати Київської лабораторії, отримані для кістковища, що 

містяться в  часовому інтервалі 17800 —18350 р. т. 

Дві дати, отримані для Амвросіївської стоянки —18450±200 р. т. (Кі-

9707) та 18700±200 р. т. (Кі-9708) близькі основній групі дат кістковища. 

Вони підтверджують висновок дослідників, зроблений раніше на базі 

археологічних матеріалів про синхронність стоянки і кістковища. Абсолютні 

некалібровані дати дозволяють вважати часом формування Амвросіївського 

комплексу інтервал від 18000 до 19000 р. т., можливо, його середину. 

Проблему узгодження абсолютного і відносного датувань для 

Амвросіївського комплексу поки що не можна вважати остаточно 

вирішеною. На початок 1980-х років більшість дослідників, базуючись на 
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даних про залягання культурних рештків близько до поверхні та на типології 

крем’яних виробів із високим вмістом мікролітів з притупленим краєм 

датували пам’ятку пізньою порою верхнього палеоліту [Борисковский, 1953а, 

с. 265; Гладких, 1969, с. 265—266; Станко, 1982, с. 90—91; Станко и др., 

1989, с. 93]. О.М. Рогачов та М.В. Анікович [1984, с. 178], вказавши на 

типологічну подібність деяких амвросіївських і тельманських (Костьонки 8, 

шар 2) мікролітів висловили думку про можливість датування Амвросіївки 

кінцем молого-шекснинського міжльодовиків’я — початком осташківського 

зледеніння. 

Вивчення геолого-стратиграфічних умов залягання культурних 

відкладів пам’ятки було розпочато 1980 року, коли палеогеографи 

М.Ф. Веклич та Ж.М Матвіїшина ознайомилися зі стратиграфією стоянки і 

кістковища за двома невеликими шурфами. Геологічний час формування 

пам’ятки вони визначили як ранньо-середньопричорноморський, що, на їх 

думку, мало відповідати хронологічному інтервалу від 20 000 до 16 000 р. т., 

згідно стратиграфічної схеми, якою вони на той час користувалися [Веклич, 

1982, с. 49; див. також: Кротова, 1986а, с. 42, 62]. 

Н.П. Герасименко у 1988—1989-му роках провела комплексне 

палеогеографічне дослідження відкладів кістковища та його околиць, 

вивчивши серію шурфів у балці з кістковищем та використавши 

стратиграфічний, літолого-фаціальний, палеопедологічний та палінологічний 

методи. Згідно тієї ж схеми М.Ф. Веклича [1982, с. 49] вона визначила 

можливий геологічний вік формування кістковища як «самий кінець 

пізньодофінівської стадії» [Герасименко, 1994, с. 262]. Враховуючи сучасні 

уявлення дослідниці про датування дофінівського грунту: 18000—15000 р. т. 

[Герасименко, 2004, с. 20] та більшість абсолютних дат, здається, що навіть 

початок дофінівської стадії можна вважати можливим геологічним віком 

формування пам’ятки з натяжкою. До того ж, на думку палеогеграфів, у 

кістковищі відклади похованого грунту мають делювіальне походження, що 

обмежує можливості його використання для датування пам’ятки. 
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Згідно визначень палеогеографів Ю.М. Грибченка та О.І. Куренкової, 

на стоянці пізньоплейстоценове грунтоутворення in situ, яке знаходиться  

нижче культурного горизонту, давніше за час її окупації [Грибченко и др., 

2013, с. 337; Кротова та ін., 2005б; 2006, с. 248]. Представляється необхідним 

подальше вивчення і кореляція даних зі стратиграфії стоянки і кістковища. А 

поки що основою для датування пам’ятки може слугувати досить 

представницька серія абсолютних н/кал. дат (Табл. 10). 

У Київській лабораторії було отримано радіокарбонові дати для деяких 

стоянок Південного Сходу України [Кротова, 2003а, с. 195; Горелик, 2001]. 

Дата 14С стоянки Ями, отримана за зразком кістки: — 19300 ± 180 р. т. 

(Кі-10356), на думку автора, омолоджена (Табл. 10). Її варто порівняти із 

геолого-стратирафічним визначенням, зробленим у 1982 році українським 

палеогеографом Н.О. Сіренко. Культурний шар стоянки залягає на глибині 

близько 2,5 м у нижній частині жовтувато-пальового із сизуватим відтінком 

суглинку безпосередньо над темним бурувато-коричневим суглинком із 

морозобійними тріщинами на поверхні, які утворилися після того, як стоянку 

покинули люди. Н.О. Сіренко ототожнювала бурувато-коричневий суглинок 

із брянським похованим грунтом, верхню межу якого дослідники датують 

23—24 тис. р. т. [Величко, 1973, с. 205, 206; Величко и др., 1999. с. 48]. 

Можливо, що жовтувато-палевий суглинок, який містить культурний 

шар — це лес III (деснянський), синхронний бузькому лесу сучасної схеми 

українських палеогеографів, а похований грунт, що його підстилає — 

витачівському грунту цієї ж схеми (?) [Герасименко, 2004, 2010].  

Тобто, згідно як абсолютного так і геолого-стратиграфічного датувань 

стоянка була заселена в холодний, післябрянський (бузький) період, але до 

початку максимального похолодання, у часовий інтервал близько 24—

20 тис. р. т., кінцева дата якого досить близька радіокарбоновій даті. Окрім 

того, варто враховувати датування стоянки Гагаріно (близько 22—21 000 р.т.) 

[Синицын, Праслов, 1997, с. 52], яка є найближчим і, можливо, синхронним 

культурним аналогом стоянки Ями [Кротова, 1986а, с. 67; 2002 а]. 
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Згідно палінологічного визначення Г.О. Пашкевич культурний шар 

стоянки Говоруха на р. Лугань, що знаходився у лесоподібному палево-

бурому пізньоплейстоценовому суглинку сформувався в один із періодів 

потепління пізньольодовиків’я, який вона вважає можливим співставити із 

інтерстадіалом Ляско західноєвропейських геохронологічних схем [Кротова, 

Пашкевич, 2004, с. 221]. Радіовуглецева дата — 20190±180 р. т. (Кі-10357), 

отримана за зразком зуба коня дещо давніша за палінологічне визначення 

[Кротова, 2003, с. 195]. 

Дослідники визначають час існування стоянки Велика Акаржа у 

Нижньому Подністер’ї згідно геолого-стратиграфічних та палінологічних 

даних як максимальну стадію пізньовалдайського зледеніння [Медяник, 

Сапожников, 1992; Медяник, 2003; Сапожников, 2002б, 2003а]. І.В. 

Сапожников вважає, що із цим визначенням співпадають і три радіовуглецеві 

дати, отримані у Київській лабораторії за зразками кісток, які вказують на 

часовий інтервал від 19200 до 18700 р. т. [Сапожников, 2005а,б] (Табл. 10). 

Десять радіовуглецевих дат для восьми пам’яток Нижнього 

Подніпров’я та Присивашшя було отримано в Київській лабораторії за 

зразками кісток. Із них чотири дати — для пам’яток із культурним шаром і 

фауною: Нововолодимирівка II — 19340±95 р. т. (Кі-6203), Дмитрівка — 

16520 ± 95 р. т. (Кі-5826), Вознесенка IV, нижній шар — 16900 ± 100 р. т. (Кі-

6359) та середній (основний) шар —19400 ± 80 р. т. (Кі-6358), а три дати — 

для місцезнаходжень: Леонтіївка — 12150 ± 90 р. т. (Кі-6201), Солоне озеро 

Iа 12700 ± 60 р. т. (Кі 6357) і Солоне озеро IХа — 14800 ± 80 р. т. (Кі 6360) 

[Оленковський, 1999, 2000a, с. 159] (Табл. 10). 

Найбільшою серією із трьох десятків абсолютних дат забезпечена 

кам’янобалківська група стоянок у Північно-Східному Надазов’ї (Табл. 10). 

Здебільшого, вони отримані для другого, основного культурного шару 

стоянки Кам’яна балка II. Згідно опублікованих у колективній монографії 

найбільш повних даних вони складають серію із 27 некаліброваних 

абсолютних дат [Леонова и др., 2006, с. 122—123], розташованих у часовому 
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інтервалі від 10000 до 15500 н/кал. років тому. Дослідниця стоянки 

Н.Б. Леонова вказує на «достовірний інтервал найбільш повторюваних 

значень (від 14500 до 15500 р. т.), який не суперечить результатам 

палінологічних і стратиграфічних кореляцій» [Леонова и др., 2006, с. 123]. 

Згідно останніх даних, за більш ніж півстолітні розкопки 

верхнепалеолітичної стоянки Кам’яна балка II основний (2-й) культурний 

шар було досліджено на площі понад 2000 кв. м. Дослідники вказують, що, 

згідно каліброваних радіовуглецевих дат стоянку можна датувати у межах 

18—16 тис. р. т. [Леонова и др. 2006, c. 122; Леонова, Виноградова, 2018. с. 

117; Киосак 2009, с. 117]. 

Другий культурний шар стоянки Кам’яна балка II вони вважають 

ранішим за Кам’яну балку I, яка має дві радіовуглецеві н/кал. дати: — 14670 

± 105 р. т. (АА-4797) та 11500±180 р. т. (ISGS-2954). Одну н/кал. дату 

отримано також для стоянки Кам’яна балка III (ІІ, середній культурний 

шар): — 13450±250 р. т. (ИГРАН-2726) (Табл. 10) [Леонова и др., 2006, 

с. 123]. 

Місце культурних шарів, які не мають абсолютних дат у системі 

кам’янобалківських поселень дослідники визначають згідно даних 

відносного датування. Так, за археологічними матеріалами третій (нижній) 

шар стоянки Кам’яна балка II датують близько 17000—18000 р. т. і вважають 

найбільш давнім поселенням у групі кам’янобалківських пам’яток. Згідно 

даних палінологічного аналізу та археологічних матеріалів перший (верхній) 

шар цієї стоянки вони датують близько 13000 р. т. [Леонова, 1999]. 

Два культурні шари стоянки Федорівка, які знаходяться у жовтувато-

палевому суглинку у 1980-і роки продатував палеомагнітним методом 

геофізик Г.Ф. Загній. Дослідивши характер намагніченості суглинку зі 

стратиграфічного розрізу стоянки, він дійшов висновку про хронологічні 

рамки формування суглинку, що містить культурні шари в часовому 

інтервалі від 13 до 15 тис. р. т. На думку дослідника, верхній культурний шар 

не молодший за 13 тис., а нижній — не старший за 15 тис. р. т. [Кротова, 
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1986 a, с. 62]. Пізніше в Київській лабораторії було отримано дві 14С дати: 

для нижнього (2-го) шару —15200±110 р. т. (Кі-10354) і для верхнього (1-

го) — 14600±110 р. т. (Кі-10355), які можна вважати реальними і такими, що 

не суперечать палеомагнітному визначенню [Кротова, 2003 б, с. 195; 2013, 

с. 165, 172] (Табл. 10). 

Нещодавно для стоянки Осокорівка І (гор. 3-в) було отримано 

радіокарбонову дату по кістці бізона, що походить із розкопок 1940-х років: 

—12640±60 р. т. (GrA-33123) [Залізняк, 2010, с. 13] (Табл. 10). Раніше 

дослідники відносили горизонт 3-в до раннього мезоліту (раннього азілю) 

[Левицький, 1949; Колосов, 1964, 1971; Смирнов, 1973; Станко, 1967; 

Телегін, 1982]. Останнім часом його датують фінальним палеолітом і 

вважають культуровизначальним для ряду фінальноплейстоценових пам’яток 

півдня України (осокорівська культура або рогалицько-царинківська 

культурна єдність) [Дворянинов, 1978; Оленковський, 1989, 1999; 

Смольянинова, 1990; Залізняк, 1994, 1998; Горелик, 2001]. 

Геологічно синхронні між собою пам’ятки Рогалицько-Передільської 

групи у басейні р. Сіверський Дінець мають комплексне палеогеографічне 

визначення, виконане Н.П. Герасименко, згідно якого їх культурні рештки 

знаходяться у верхній частині середньодріасового лесу та у перехідному 

горизонті аллерьодського похованого грунту. Але як палеогеограф так і 

дослідник стоянок О.Ф. Горелік підкреслюють їх зв’язок саме із відкладами 

середнього Дріасу, яким і датують пам’ятки. Одна із стоянок, Рогалик VII 

має 14С дату: —11400 ± 140 р. т. (Кі-8476) [Герасименко, 1997, с. 6, 14; 

Горелик, 2001, с. 232] (Табл. 10). 

Низка пам’яток регіону із виразними колекціями знахідок не має 

абсолютних дат, але для деяких із них накопичено комплекси даних із 

відносного датування геолого-стратиграфічним, геофізичним, 

палінологічним, палеонтологічним та типологічним методами. 

Два культурні шари стоянки Ворона 3 у Надпоріжжі було продатовано 

згідно стратиграфічних даних. Нижній культурний шар стоянки знаходився, 
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згідно визначення М.Ф. Веклича, у верхній частині дофінівського похованого 

грунту [Веклич, 1982], що, можливо, відповідає витачівському горизонту 

сучасної схеми українських палеогеографів [Герасименко, 2004, 2010]. 

Д.Ю. Нужний, спираючись на стратиграфію та типологію крем’яних виробів 

датував цей шар близько 28 — 30 тис. р. т. Верхній шар цієї ж пам’ятки, який 

залягав значно вище похованого грунту у лесоподібних суглинках він 

датував більш пізнім часом, близько 18 — 20 тис. р. т. [Нужний, 1994, c. 208]. 

Стоянки Минівський яр та Янісоль мають палеомагнітні дати, визначені 

геофізиком Г.Ф. Загнієм (ІГ АНУРСР). Для Минівського яру продатовано 

період формування жовтувато-палевого лесоподібного суглинку, який містить 

четвертий (основний) верхньопалеолітичний горизонт у хронологічних рамках 

15 — 17 тис. р. т. [Телегін та ін., 1983]. Час формування суглинку, який містив 

основний горизонт культурних залишків стоянки Янісоль визначено як період 

від 13 до 14 тис. р. т. [Кротова, 1986a, с. 64]. 

Деякі інші пам’ятки продатовано згідно техніко-типологічних даних 

та/або складу фауністичних решток. Так, стоянку Анетівка I, культурні 

залишки якої знаходилися у перевідкладеному стані С.П. Смольянінова і 

В.Н. Станко, згідно типології крем’яних виробів та складу фауністичних 

решток (бізон, кінь, північний олень), продатували початком середнього 

періоду пізнього палеоліту [Смольянинова, 1990, с. 90; Станко, 1997a, с. 24]. 

Групу пам’яток поблизу с. Івашково Кодимського району Одеської 

області та на околиці с. Червона Гребля Чечельницького району Вінницької 

області було продатовано згідно техніко-типологічних даних. 

Місцезнаходження Івашкове поле дослідники вважають архаїчним і 

припускають його належність до початку середньої пори верхнього 

палеоліту. А стоянки Івашкове VI, Срединний Горб, місцезнаходження 

Червона Гребля та Царинка вони віднесли до фінальної пори верхнього 

палеоліту [Коробкова и др., 1982; Смольянинова, 1990]. 

Місцезнаходження Царинка останнім часом більшість дослідників 

відносять до фінальної пори верхнього палеоліту разом із кількома 
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фінальноплейстоценовими пам’ятками півдня України (Осокорівка І, гор. ІІІ-

в, група стоянок типу Передільське—Рогалик ІІА, Леонтіївка), які 

об’єднують у рогалицько-царинківську культурну єдність або осокорівську 

культуру [Григорьева, 1992; Нужний, 1992; Залізняк, 1995, 1998; 

Горелик,1996, 2001]. 

Отже, за останні три десятиліття джерелознавча база доби верхнього 

палеоліту зони степів Північного Надчорномор’я значно зросла за рахунок 

дослідження як окремих стратифікованих пам’яток так і цілих регіональних 

груп. Всього у регіоні налічується близько півсотні пам’яток (разом із 

окремими культурними шарами багатошарових стоянок — близько 70) із 

виразними комплексами знахідок та певними даними для вивчення їх 

хронології, отриманими завдяки абсолютному датуванню, геолого-

стратиграфічному, геофізичному або палінологічному визначенням. Список 

абсолютних дат пам’яток регіону нараховує 99 одиниць (Табл. 10). 

Дослідники на їх базі розробляють питання геохронології та періодизації 

верхньопалеолітичних пам’яток окремих регіонів, визначають їх місце у 

системі верхнього палеоліту Східної Європи, узагальнюють і доповнюють 

існуючі схеми хронології та періодизації пам’яток Північного 

Надчорномор’я. 

4.2.3. Схема хронології верхньопалеолітичних пам’яток. 

Дані абсолютного та відносного датування основних 

верхньопалеолітичних пам’яток регіону складають солідну базу для 

створення схеми їх хронології, тобто, формального співставлення часу їх 

формування із хронологічною шкалою. 

Нижче представлено вдосконалений авторський варіант схеми 

хронології основних пам’яток степової зони, підрозділи якої співставлено із 

природно-кліматичними етапами пізнього плейстоцену, перш за все, із 

палеогеографічними етапами розвитку зональних ландшафтів пізнього 

плейстоцену України, які виділили та узгодили із європейськими 
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стратиграфічними схемами українські палеогеографи [Gozhik et al., 2001; 

Герасименко, 2004, с. 20—22, 2010, с. 127—129; Матвіїшина, 2010 (ред.)]. 

Схема включає три етапи розвитку доби верхнього палеоліту регіону, 

представлені пам’ятками, розподіл яких на хронологічні групи базується, 

головним чином, на некаліброваних абсолютних датах (Табл. 11): 

I, раній етап (від 38/36 до 28/26 тис. р. т.) — ранній верхній палеоліт 

(РВП), який співпадає із останньою третиною витачiвського етапу, часом 

формування лесу (vt-2), та похованого грунту (vt-3) [Герасименко, 2004, 

2010], що корелюються, відповідно, із останнім стадіалом (Лієсціємське 

похолодання) і Дунаєвським міжстадіалом (Брянський похований грунт) 

середнього валдаю або середнього пленігляціалу (Табл. 1). 

Він представлений пам’ятками, що мають абсолютні дати і/або 

геолого-стратиграфічне датування, культурні нашарування яких пов’язані з 

відкладами вітачiвського (брянського) похованого грунту: Бирюча балка 1а 

(шар 3), Бирюча балка 1в (нижній верхньопалеолітичний горизонт), Бирюча 

балка 2 (шари 3 і 3а), стоянка Міра, та, можливо, стоянки Ворона III (нижній 

шар) і Осокорівка І (горизонт VI). 

Культурні шари пам’яток І хронологічного етапу сформувалися в 

досить прохолодних природних умовах із лісостеповою і степовою 

рослинністю та рівнем Чорноморського басейну на 30 м нижче сучасного 

[Величко, 1993, с. 16; Артюшенко, 1970, с. 75; Алексеев и др., 1986, с. 176]. 

Об’єктами полювання для мешканців стоянок раннього хронологічного 

етапу слугували тварини, склад яких відповідає степовим та лісостеповим 

ландшафтам. Серед економічно важливих (м’ясних) тварин на стоянці Міра 

(шар І) домінує кінь, помітне місце посідає бізон, присутні олені (північний, 

благородний і гігантський) і мамонт, а серед хутрових — лисиця, корсак, 

песець, борсук, заєць [Степанчук та ін., 2004]. Фауністичні рештки 

верхньопалеолітичних шарів Бирючих балок 2 і 1а представлені невеликою 

кількістю кісток бізонів [Матюхин, 2004], а склад фауністичних матеріалів 

Осокорівки, гор. VI включає бізона, коня, мамонта і шерстистого носорога. 
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Можна припустити, що мешканці стоянок раннього етапу полювали 

здебільшого на коня і бізона, можливо, інколи — на оленів, мамонта та 

шерстистого носорога (Табл. 2). 

Упродовж першого, раннього етапу, можливо, із мешканцями 

верхньопалеолітичних пам’яток у регіоні співіснували мешканці деяких 

пізніх мустьєрських пам’яток, які не мають абсолютних дат і матеріали яких, 

якщо вірні геологічні визначення, залягали у витачівських і навіть бузьких 

горизонтах (Білокузьминівка, верхні нашарування). Тому автор погоджується 

із дослідниками, які визначають даний період як перехідний від середнього 

до верхнього палеоліту [Чабай, 2003, с. 128; Demidenko, 2008, с. 102—103; 

Матюхин, 2012, с. 205]. 

II, середній етап (від 27/26 до 18/17 тис. р. т.) — середній верхній 

палеоліт (СВП), який співпадає з бузьким етапом утворення потужних лесів 

та ініціальних грунтів і корелюється із першою стадією пізнього валдаю 

(верхнього пленігляціалу), «піком акумуляції європейських лесів» (27—

20 тис. р. т.) [Герасименко, 2004, 2010]. Фаза максимального похолодання 

(20—17 тис. р. т.), що відповідала стадіалу останного (валдайського) 

зледеніння — Late Glaсial Stadial (LGS) супроводилася зміною берегової 

лінії — зниженням майже на 100 м рівня Чорного та пересиханням 

Азовського морів. 

У цей час встановився найбільш суворий за весь період плейстоцену 

різко континентальний клімат із розвитком покровного зледеніння на півночі 

Східної Європи та широким розповсюдженням перигляціально-степової 

рослинності на решті території [Величко, 1993, с. 16]. На півдні України у 

цей час розповсюдилися ландшафти із домінуванням ксеротичної полино-

лободової, за участі злакової, рослинності [Сиренко, Турло, 1986, с. 106—

108]. 

Виразні пам’ятки, які б датувалися початком середнього хроногічного 

етапу (27—24/23 тис. р. т.) у регіоні не відомі. Хіатус для цього 

хронологічного відрізку фіксується дослідниками для широких територій 
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Східної Європи, у тому числі, Костьонківсько-Борщьовського району 

[Demidenko, 2008; Синицын, 2015б, с. 41]. 

Група пам’яток, які датуються у межах 23—18 /17 тис. р. т 

представлена стоянками: Ями, Ліски, Сагайдак І, Вознесенка ІV (?), Анетівка 

І, Муралівка, Золотівка І, Анетівка 2, Амвросіївка, Нововолодимирівка 2, 

Велика Акаржа, та, можливо, Ворона III (верхній шар), Михайлівська балка і 

Осокорівка І (горизонти Vа, IVб). 

Об’єктами полювання для мешканців більш ранніх (23—20 тис. р. т.) 

стоянок (Ями, Ліски, Сагайдак І, Анетівка І) слугували, здебільшого, такі 

великі травоїдні як бізон і кінь, іноді — північний олень, мамонт та 

шерстистий носоріг. У складі фауни більшої частини пам’яток, синхронних 

піку максимального похолодання (20—17 тис. р. т.) — Анетівки 2, 

Амвросіївки, Нововолодимирівки 2, Великої Акаржі, Золотівки І, 

Михайлівської балки) домінує бізон. Для стоянки Муралівка характерний 

склад фауни, що включає різні види великих травоїдних (Табл. 2). 

III, пізній етап (від 18/17 до 10 тис. р. т.) — пізній верхній палеоліт 

(ПВП) співпадає із дофінівським (18/17 — 15 тис. р. т.) та причорноморським 

(15—10 тис. р. т.) етапами [Герасименко, 2004, 2010], які, очевидно, 

корелюються із кінцем верхнього пленігляціалу та пізнім гляціалом [Gamble, 

1986, p. 89]. Клімат, який на дофінівському етапі був досить прохолодний та 

сухий, на причорноморському — стає більш холодним і сухим. Рослинність, 

здебільшого, сухостепова та напівпустельна [Герасименко, 2004, 2010]. 

Із пам’яток, що відносяться до ІІІ хронологічного етапу рання група 

(дофінівський етап) включає Кам’яну балку І і ІІ (ІІ–ІІІ шари), Говоруху, 

Минівський яр, Дмитрівку, можливо, Кайстрові балки І – ІV, а більш пізня 

група (причорноморський етап) — Кам’яні балки ІІ (І шар) і ІІІ, Федорівку, 

Янісоль, Рогалицько-Передільську групу, Солоне озеро Іа, VI, IХ, IXа, 

Леонтіївку та, можливо, Осокорівку 1 (гор. 3в), Ямбург та Дубову балку. 

Об’єктами полювання для мешканців більшої частини пам’яток обох 

груп слугували бізон та кінь із переважанням бізона. Інколи серед 
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фауністичних матеріалів зустрічається невелика кількість решток інших 

тварин (північний олень, баран, лось та песець, заєць, байбак, бобер). 

Виділяється декілька стоянок, на яких із великих стадних травоїдних 

представлені лише бізон (Кам’яна балка 1, Минівський яр, Дмитрівка, 

Кайстрова балка ІV) або лише кінь (Говоруха), а також стоянки Рогалицько-

Передільської групи, де серед трьох основних видів великих травоїдних 

(кінь, бізон, північний олень) значно переважає кінь. 

Отже, у підрозділі проаналізовано дані із абсолютного та відносного 

датування близько 70 (із врахуванням окремих культурних шарів для 

багатошарових стоянок) основних пам’яток доби верхнього палеоліту 

надчорноморських степів. Із них 32 пам’ятки мають абсолютні дати, 

загальний список яких включає понад 99 дат (Табл. 10). Більша частина  

стоянок, які мають абсолютні дати забезпечена також даними відносного 

датування (геолого-стратиграфічні, геомагнітні визначення). Понад сорок 

пам’яток мають лише відносне датування. До них віднесено стратифіковані 

стоянки (або їх окремі культурні шари), досліджені завдяки розкопкам, в 

результаті яких було отримано виразні комплекси крем’яного інвентарю та, 

часто, фауністичні рештки. 

Згідно результатів аналізу даних із абсолютного та відносного датувань 

пам’яток регіону вдосконалено авторську схему хронології пам’яток степів 

Північного Надчорномор’я, яка, відповідно до сучасних палеогеографічних 

реконструкцій, корелюється із етапами розвитку природних умов — клімату, 

палеоландшафтів пізнього плейстоцену Східної Європи (Табл. 11). 

У ній пам’ятки регіону  розподілено на хронологічні групи, які 

відповідають  трьом основним хронологічним етапам (ранньому, середньому 

і пізньому) розвитку верхнього палеоліту, які, можливо, відповідають етапам 

заселення регіону впродовж пізнього плейстоцену. Підрозділи (етапи) схеми 

співставлено, перш за все, із палеогеографічними етапами розвитку 

зональних ландшафтів пізнього плейстоцену України. Надано також коротку 

характеристику природних умов, у яких мешкало населення відповідних 
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хронологічних відрізків доби верхнього палеоліту — природних ландшафтів, 

клімату, рослинності, складу основних об’єктів полювання. 

4.3. Періодизація розвитку культурно-технологічних традицій 

Визначення особливостей розвитку матеріальної культури, специфіки її 

проявів у часі та просторі може пролити світло на такі процеси як 

походження, міграції, контакти та взаємовпливи їхніх носіїв — окремих груп 

населення доби верхнього палеоліту. 

Останнім часом досить багато уваги приділяють визначенню 

подібності та відмінності у розвитку традицій технології виготовлення 

кам’яних знарядь та їх типології, характерних не тільки для окремих 

пам’яток чи їх локальних груп, а й для великих географічних регіонів. Перш 

за все, це стосується таких основних понять як «селет» (селетоїдність), 

«оріньяк» (оріньякоїдність), «гравет» (граветоїдність), які, характеризуючи 

специфіку культурно-технологчних традицій (технокомплексів) Східної 

Європи належать у той же час до понять загальноєвропейського значення. 

Дослідження явищ «селету» та «оріньяку» має безпосереднє 

відношення до вирішення глобальної проблеми переходу від середнього до 

верхнього палеоліту та зміни населення на європейському континенті — 

палеоантропів на неоантропів (людей сучасного фізичного типу), а 

«гравету/епігравету» — до з’ясування подальшої долі останніх та 

трансформації їх культури. 

4.3.1. Термінологія та історія її вживання. 

Перш ніж представити характеристику культурно-технологічних 

традицій, які існували у регіоні за доби верхнього палеоліту важливо 

визначитися із термінами та прослідкувати історію їх вживання по 

відношенню до конкретних матеріалів та явищ. 

Значення терміну «технокомплекс» (ТК), введеного в археологію у 

1960-і рр. Д. Кларком [Сlarke, 1968], у вітчизняній літературі найбільш чітко 

сформулював М.В. Анікович як «відносно стійку систему технологічних 

прийомів, яка породжує подібні риси у складі набору знарядь, що виникають 



 258

і функціонують в широких просторово-часових межах у різних генетично не 

пов’язаних культурно-історичних формах» [Аникович, 1998, с. 36; Аникович 

и др., 2008, с.70]. 

Як синоніми поняття «технокомплекс» дослідники вживають також 

терміни «тип індустрії», «сукупність індустрій», «шлях розвитку» 

[Аникович, 1994б], «індустрія», «технологічна традиція» [Маркс, Чабай, 

1998; Чабай, 2004], «традиція» (культурна, культурно-технологічна) у 

широкому розумінні [Нужний, 2002; Залізняк, 2010]. 

Застосування названих термінів щодо характеристики матеріалів доби 

верхнього палеоліту Північного Надчорномор’я має певну історію. Так, 

Д.Ю. Нужний, вирішуючи проблему зародження та розвитку мікролітичної 

техніки і типів мисливської зброї за кам’яної доби паралельно розглядав 

питання можливого походження та шляхів розвитку оріньякоїдної та 

граветоїдної традицій на території України та Східної Європи [Нужний, 

1992]. 

С. Коваленко, який виділив у Молдовському Подністер’ї оріньякський і 

граветський технокомплекси з кількома лініями розвитку кожний, знаходить 

для деяких із них риси подібності у матеріалах українського степового 

Надчорномор’я [Сovalenko, 1996; Коваленко, 2003—2004]. 

В.Н. Станко і М.І. Гладких у розділі «Давньої історії України», 

присвяченому добі верхнього палеоліту для характеристики специфіки 

комплексів крем’яних виробів пам’яток Північного Надчорномор’я 

вживають терміни: «технічна традиція», «оріньякоїдні індустрії», 

«граветоїдні комплекси», «лінія культурного розвитку» [Давня історія…, 

1997, с. 84—87]. 

Вивчення проблематики «селету» — «східного селету» (селетоїдного 

ТК) стала актуальною для Північного Надчорномор’я із відкриттям і 

дослідженням у 1980—1990-і роки низки пам’яток у Північно-Східному 

Надазов’ї (Бирючі балки), у Криму (Буран-Кая ІІІ, шар С), у Подніпров’ї 

(Міра) та середньому Побужжі (Вись) [Матюхин, 1996, 2002а,б; Stepanchuk et 
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al., 1998; Степанчук, 2003; Степанчук та ін., 2004; Chabai et al. 2004; Чабай, 

2004; Залізняк та ін., 2008, 2013]. 

З кінця 1990-х років українські дослідники активно досліджують 

оріньякські пам’ятки Криму, Закарпаття, Подністер’я із визначенням їх місця 

в оріньяку Європи та ролі у вирішенні проблеми переходу від середнього до 

верхнього палеоліту в Східній Європі [Демиденко, 1999; 2000; 2002а,б; 2007; 

Demidenko 2008; Сапожников, 1994a, 2003а; Ткаченко, 2003; Чабай, 2004; 

Chabai et al, 2004]. 

Останні два десятиліття у полі зору дослідників знаходяться проблеми 

розвитку традиції гравету/епігравету Східної Європи [Kozlowsky, 1996; 

Амирханов, 1998; Аникович, 1998; Григорьев, 1998; Булочникова, 1998; 

Залізняк, 2000; 2010; Горелик, 2000; Кротова, 2000а, 2013; Оленковський, 

2000а, 2008; Нужний, 2000, 2002, 2008, 2015; Яневич, 1999; Сапожников, 

2003а]. 

Л.Л. Залізняк відносить до «східного гравету» більшість пам’яток доби 

верхнього палеоліту України. Він відстоює точку зору про розвиток 

граветської традиції в Україні протягом майже 20 тис. років (30—

12 тис. р. т.) від гравету до епігравету, на базі якого постали осокорівська та 

шан-кобинська фінальнопалеолітичні культури [Залізняк, 1994, 1995, 1998, 

2000, 2005, 2010]. 

М.П. Оленковський ще з 1990-х років досить послідовно використовує 

у своїх працях термін «гравет/епігравет». Більшість цілої низки виділених 

ним на території України локальних культур він вважає граветськими чи 

епіграветськими [Оленковський, 1991, 1994а,б; 1999; 2000а,б,в; 2002; 2005, 

2008]. 

Визначенню, синхронізації та характеристиці технокомплексів (ТК) 

доби верхнього палеоліту надчорноморських степів присвятила кілька 

публікацій автор даної роботи. У них на початку 2000-х рр. вперше для 

досліджуваної території було чітко названо та визначено особливості та 

етапи розвитку трьох основних ТК (селетоїдний, оріньякоїдний та 
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граветоїдний) [Кротова, 2000а] і представлено розгорнуту характеристику 

граветоїдного ТК [Кротова, 2000б]. 

4.3.2. Селетоїдна традиція (технокомплекс). 

Термін «селет» походить від назви стоянки у печері Селета на території 

Угорщини. Пам’ятки типу Селета розповсюджені в Угорщині, Чехії, 

Словакії, частково — у Баварії, Молдові та Румунії, де вони з’являються 

близько 40 тис. р. т. [Вишняцкий, 2008, с. 150]. 

Для селетоїдного технокомплексу (ТК), згідно визначення 

М.В. Аніковича, характерні: розвинена техніка двобічного плаского 

ретушування, наявність листоподібних двобічних вістер, збереження 

виразних форм мустьєрських знарядь; слабо розвинена техніка платівчатого 

розколювання, різцевого сколу та вертикального ретушування країв знарядь; 

відсутність мікрознарядь [Аникович, 1994а, с. 150; 1998, с. 38]. 

Ця традиція представлена на сході степової зони Східно-Європейської 

рівнини матеріалами групи стоянок-майстерень і місцезнаходжень у Бирючій 

балці, що в гирлі р. Сіверський Донець, які відкрив і досліджував у 1980— 

2000-і роки О.Є. Матюхін (Рис. 57). Багатошарові пам’ятки включають 

мустьєрські та верхньопалеолітичні горизонти культурних залишків. Три із 

них (Бирюча балка 1 а, 1 в і 2) мають виразні культурні шари доби верхнього 

палеоліту, представлені комплексами крем’яних виробів, визначальними 

типами знарядь яких являються скребки, скребла, вістря трикутної і 

листоподібної форми, біфаси (Рис. 58, 1—9) [Матюхин, 1994; 1996; 1999 а,б; 

2000; 2002а,б; 2004; 2006, 2007 а, б, 2012]. 

У техніко-типологічному відношенні до найбільш яскравих пам’яток 

належить багатошарова стоянка-майстерня Бирюча балка 2 [Матюхин, 2012]. 

Вона має сім культурних шарів доби мустьє, які залягають у 

ранньовюрмських відкладах і чотири шари доби верхнього палеоліту — у 

брянському похованому грунті. 

Два верхньопалеолітичних шари (гор. 3, 3a) мають 5 абсолютних дат, 

які займають часовий інтервал приблизно від 31 до 26 тис. н/кал. р. т. 
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(Табл. 10). Найбільш чисельний та виразний комплекс крем’яних виробів, що 

походить із горизонта 3 включає скребла, скребки, грубі рубаючі та двобічно 

оброблені знаряддя, у тому числі трикутні наконечники (Рис. 58, 1—6). 

У менш виразних комплексах горизонтів 3б та 2 також представлено 

скребки і трикутні наконечники [Матюхин, 2004; 2007а,б, 2012; Додонов и 

др., 2007]. Дослідник вважає, що між комплексами доби верхнього палеоліту 

і мустьє на цій пам’ятці існує генетичний зв’язок [Матюхин, 2002б, 2012]. 

На багатошаровій майстерні Бирюча балка 1а виявлено три 

мустьєрських та шість верхньопалеолітичних горизонтів, із яких один (гор. 3) 

має абсолютну дату близько 36 тис. р. т. [Otte et al., 2006, p. 185; Матюхин, 

2007a, с. 90, 2012] (Табл. 10). 

На думку О.Є. Матюхіна верхньопалеолітичні комплекси 

багатошарових пам’яток Бирюча балка 2 і 1а близькі як у хронологічному так 

і в культурному відношенні. Їх зближає наявність трикутних вістер, скребків-

вістер, біфасів, чопінгів, хоча один із шарів Бирючої балки 1а має 

специфічний тип вістер — із виїмкою-жолобом у базальній частині (Рис. 58, 

7—8) [Матюхин, 2002а]. 

Майстерня Бирюча балка 1в має один із найраніших, згідно 

стратиграфії, культурних шарів доби верхнього палеоліту у цій групі 

пам’яток. Він знаходиться у добрянських відкладах і може датуватися часом 

близько 32— 34 тис. р. т. Колекція крем’яних виробів із цього шару включає 

одно- і двоплощинні нуклеуси, відщепи, пластини, скребла, скребки, 

трикутні вістря видовжених пропорцій, невеликі, тонкі в перетині, біфаси, 

технологія оформлення яких має певну специфіку [Матюхин, 1999a, с. 43]. 

Ще на початку 1990-х років дослідники висловлювали думку, що 

верхньопалеолітичні індустрії Бирючої балки 2 і 1а входять до кола пам’яток 

костьонківсько-стрілецької культури [Аникович, 1991, с. 26; Матюхин, 1994]. 

Пізніше О.Є. Матюхін зробив уточнення, вказавши, що матеріали шарів 3 і 2 

Бирючої балки 2 не належать до стрілецької культури, а лише близькі до 

групи «індустрій стрілецького типу» Середнього Дону.Трикутні наконечники 
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шару 3 Бирючої балки 1в, на його думку, знаходять аналогії в матеріалах 

пам’яток Костьонки 6 і Костьонки 12 (шар ІІІ) [Матюхин, 2006, с. 72; 2012, 

с. 215—216]. 

Дослідник поставив під сумнів точку зору М.В. Аніковича [2001—

2002] про «кримське мустьєрське коріння» у генезі індустрій з трикутними 

вістрями стрілецької культури [Матюхин, 2006, с. 73]. Він зазначив, «що зона 

формування індустрій з трикутними вістрями була досить широкою в межах 

Руської рівнини» [Матюхин, 2002б, с. 99] і що вони мали «хронологічні 

рамки у межах 36 (38) — 25 тис. р. т. і, скоріш за все, сформувалися на 

місцевій мустьєрській основі» [Матюхин, 2006, с. 75]. 

Очевидно, сихронний найдавнішим верхньопалеолітичним шарам 

Бирючої балки 1а і 1в комплекс шару «С» стоянки Буран-Кая ІІІ у Східному 

Криму — «східний селет», який датується в діапазоні від 36 000 до 32 000 

років тому. Його характерною рисою є двобічна техніка обробки каменю, в 

результаті якої отримували знаряддя — невеликі тонкі лінзовидні в перетині 

біфаси–вістря та трапецієподібні вироби, кінцеві скребки. Інвентар стоянки 

включає також кістяні вироби — поперечно конічно «спилені» трубчасті 

кістки [Чабай та ін., 2000; Чабай 2004, c. 284; Демиденко, 2004, 2007]. 

Дослідники, відмічають відсутність у комплексі будь-якого 

середньопалеолітичного компоненту і тому вважають його 

верхнопалеолітичним, а не перехідним від середнього до верхнього палеоліту 

[Чабай 2004, с. 284]. 

Поблизу м. Запоріжжя досліджується багатошарова стратифікована 

стоянка Міра, яка містить два кульурні шари доби верхнього палеоліту in situ 

(І та ІІ/2), а також сліди природної (?) пожежі між ними (шар ІІ/1). Обидва 

культурні шари залягають у похованому витачівському (брянському) грунті і 

мають серію досить близьких некаліброваних радіовуглецевих дат, які 

визначають часовий інтервал від 27 до 28 тис. р. т. [Cohen, Stepanchuk, 

2000—2001; Степанчук, 2003, 2011, 2013; Степанчук та ін., 2004]. 
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Колекція крем’яного інвентарю верхнього (І) культурного шару 

стоянки Міра складає більш ніж 53 000 виробів (із них 97% лусочок). Техніку 

розколювання кременю характеризує використання твердого відбійника та 

часте фасетування ударної площадки, характерне, на думку дослідника, для 

середнього палеоліту. Знаряддя представлені гостроконечниками (16) 

(Рис. 58, 10—14), скреблами (17), скребками (36), різцями (5), комбінованими 

знаряддями (15), вістрями (18), вістрями кремс (4) та мікровістрями (7), 

пластинками дюфур (15), негеометричними мікролітами (138), тронкованими 

(6) та долотоподібними (20) виробами, пластинами і відщепами із ретушшю, 

уламками знарядь. В.М. Степанчук вважає, що для комплеку характерне 

поєднання рис середнього (гостроконечники, скребла) та верхнього (скребки, 

різці) палеоліту. Він визначає його як індустрію, перехідну від середнього до 

верхнього палеоліту («архаїчний», або «симбіотичний» верхній палеоліт) і 

вбачає у ньому «переплітання мікоко-селетоїдних і оріньякоїдних рис <...>, 

що знаходить відповідність у подібному злитті ознак у матеріалах 

моравського оріньяку і селету» [Степанчук та ін., 2004, c. 76; Cтепанчук, 

2010, c. 266]. 

Знахідки верхнього (І) культурного шару включають також вироби із 

кістки та рогу — ретушери (цілі і фрагментів), фрагменти вістер і лощил, 

фрагменти голки та руків’я. Із цього ж шару походять і прикраси: фрагменти 

кісток із гравіюванням, підвіски із зубів лисиці і песця та бурштину 

[Cтепанчук, 2006, c. 202; 2013]. Серед знахідок верхнього шару було 

виявлено також антропологічні залишки — фрагмент зуба людини (Homo 

sapiens sapiens) (визначення Х.Г. Тернера, С.В. Васильєва та А.А. Зубова) 

[Степанчук, 2010, 2013]. 

На думку дослідників, є дані (використання кременю карпатського 

походження), які дозволяють припустити, що верхній шар Міри міг бути 

залишений групою прийшлого із заходу (територія Румунії) населення із 

певними ознаками селетської верхньопалеолітичної традиції обробки 

кременю [Степанчук та ін., 2004, c. 70; Степанчук, 2010]. 
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Таким чином, згідно даних абсолютного та відносного датування 

основних верхньопалеолітичних шарів Бирючих балок 1а, 1в і 2, а також 

верхнього шару стоянки Міра селетоїдна культурно-технологічна традиція 

(ТК) в степовій зоні могла існувати впродовж близько 10 тис. років (від 36 до 

26 н/кал. тис. р. т.) (Табл. 12). Дослідники припускають, що у Надазов’ї вона, 

можливо, була генетично пов’язана із місцевим мустьє [Матюхин, 2006, 

2012], а в районі Середнього Дніпра її носіями могли бути мігранти із заходу, 

які з’явилися тут наприкінці раннього періоду доби верхнього палеоліту 

[Степанчук, 2010, 2011, 2013]. 

Точка зору О.Є. Матюхіна співпадає із відомою концепцією еволюції 

європейського місцевого середнього палеоліту у верхній [див.: Чабай, 2004, 

с. 265]. Л.Б. Вишняцький, аналізуючи середньоєвропейські селетські 

матеріали підкреслює, що «більшість дослідників виводять селет із мікока 

Центральної Європи» [Вишняцкий, 2008, с. 151]. При цьому, навіть якщо 

одні з них (чеські) пояснюють зв’язок цих індустрій спадковістю між 

середнім і верхнім палеолітом, то інші (німецькі) — розвитком їх у межах 

середнього палеоліту [Вишняцкий, 2008, с. 152]. 

Згідно концепції акультурацїі формування верхнього палеоліту у 

Східній Європі відбувалося на місцевій мустьєрській основі під впливом 

прийшлого населення із уже сформованою верхньопалеолітичною технікою. 

На думку М.В. Аніковича, комплекси кам’яних виробів селетоїдної традиції 

(ТК) Східної Європи, що мають добре виражені локальні риси (бринзенська, 

костьонківсько-стрілецька, городцовська культури, Буран-Кая ІІІ, шар С) 

полишило населення, яке існувало тут на протязі ранньої пори верхнього 

палеоліту та досить довго співіснувало із носіями оріньякської традиції (ТК) 

[Аникович, 1994а, с. 152; 2000, с. 29; 2001—2002; Аникович, Анисюткин, 

Вишняцкий, 2007]. 

Нещодавно М.К. Анісюткін висловив точку зору, що саме західний 

варіант східного мікоку (Ріпічені-Ізвор у східному Прикарпатті) 

«трансформується в результаті акультурації в одну із основних форм 
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селетоїдного технокомплексу» [Анисюткин, 2014, с. 105]. 

Л.Б. Вишняцький, проаналізувавши матеріали кількох 

східноєвропейських середньопалеолітичних пам’яток із двобічними 

наконечниками із вігнутою базою та їх можливу роль у формуванні 

стрілецької культури припускає, що «згідно основних морфологічних 

характеристик» до числа можливих середньопалеолітичних «прототипів» 

стрілецьких наконечників у Східній Європі можна віднести декілька виробів 

зі стоянок Пролом І, Ільська та Бетове [Вишняцкий, 2014, с. 110—111]. 

Прибічник концепції акультурації В.М. Степанчук вважає, що 

«архаїчні індустрії перехідного періоду» формувалися як результат контактів 

між аборигенним населенням і прийшлими людьми сучасного фізичного 

типу. На його думку, селетоїдні індустрії стоянок Міра (шар І) і Буран-Кая ІІІ 

(шар С) включають середньопалеолітичний (постмікок) та суто 

верхньопалеолітичний (оріньяк) компоненти. Він пояснює їх походження від 

місцевих (у рамках східноєвропейського ареалу) двобічних 

середньопалеолітичних індустрій [Степанчук, 2006, с. 207]. 

Появу на території України перших індустрій, які визначають як 

«перехідні від середнього до верхнього палеоліту» дослідники відносять до 

інтервалу між 40 і 32 тис. р. т. Особливістю наступного інтервалу (32—

28 тис. р. т.) вони вважають «співіснування, як мінімум, двох варіантів 

верхньопалеолітичних індустрій: оріньякських і так званих архаїчних або 

симбіотичних, які поєднують у собі техніко-типологічні риси середнього і 

верхнього палеоліту», що розцінюється як свідоцтво «співіснування 

середньо- і пізньопалеолітичного населення» в цей період [Степанчук та ін., 

2013, с. 178—179]. 

Нові матеріали досліджень 2000-х років на території центральної 

України (стоянка Вись під Новомиргородом Кіровоградської області), які 

представлені виразним комплексом крем’яних виробів селетського 

технокомплексу із помітною домішкою оріньякського компоненту, на думку 

дослідників, неначебто підтверджують можливість такого варіанту появи та 
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розвитку селетоїдної традиції в Східній Європі. Вони вказують, що «згадана 

стоянка і подібні їй пам’ятки на сході Європи є продуктом певних форм 

акультурації між автохтонними носіями мікокських традицій та 

оріньякськими прибульцями» [Зализняк, Беленко, Озеров, 2008, 2013, с.104; 

Зализняк, Беленко, 2011, с. 273]. 

Існує підхід, який заперечує можливість генетичної спорідненості 

середньо- та верхньопалеолітичних індустрій Східної Європи і пояснює появу 

останніх «міграцією носіїв верхньопалеолітичних методів обробки кременю і 

кістки з інших регіонів» [Маркс, Чабай, 1998; Чабай и др., 2000; Chabai et al., 

2004; Чабай, 2004, с. 265]. Його прибічники доводять, що для застосування 

еволюційної моделі, тим більше в «акультураційному» її прояві не має підстав. 

Протягом раннього, перехідного етапу (38/36 — 29/28 тис. р. т.) у Східній 

Європі співіснували середньопалеолітичні і верхньопалеолітичні індустрії. А 

оріньяк (як суто верхньопалеолітична індустрія, носії якої мали б бути 

«акультураторами») з’явився тут на кілька тисяч років пізніше, аніж перші 

верхньопалеолітичні індустрії (стрілецька, городцовська, спіцинська та ін.) 

[Чабай, 2004, с. 295— 297; Демиденко, 2007, с. 61]. 

В.П. Чабай заперечує можливість існування генетичного коріння 

стрілецької культури у мікокських комплексах Криму, тому що «дані по 

хронології, технології і типології середньопалеолітичних технокомплексів 

Cхідної Європи не дозволяють припустити їх участь у формуванні 

верхньопалеолітичних індустрій» [Чабай, 2011, c. 128]. 

У інших частинах Європи відомо кілька індустрій, які вважають 

індустріями перехідного або «змішаного» типу, які до недавнього часу 

датувалися: у Центральній Європі — Селет (40— 35 тис. р. т.); Богуніце (42— 

38 тис. р. т.); в Італії — культура Улуццо (36— 32 тис. р. т.); у Франції — 

індустрія Шательперрон (37—33 тис. р. т.), яка вважається перехідною від 

мустьє із ашельською традицією до оріньяку. На півночі Європейської рівнини 

(в Англії, БельгіЇ, Германії, Польщі) існувала перехідна індустрія, проявом 

якої є стоянка Кувіт у Бельгії (45 тис. р. т.) [Jochim, 2002, p. 63]. 
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Ці індустрії вважають свідченням значно складнішого сценарію 

переходу від середнього до верхнього палеоліту і, відповідно, зміни 

неандертальського населення людьми сучасного фізичного типу (Homo 

sapiens) у Європі у порівнянні з так званим «простим сценарієм» витіснення 

неандертальців із їх мустьєрською технікою обробки каменю прийшлими (з 

Африки) сучасними людьми — носіями верхньопалеолітичної технічної 

традиції [Jochim, 2002, p. 55—56]. 

Л.Б. Вишняцький припускає, що люди сучасного фізичного типу, 

могли прийти в Європу ще як носії культури середньопалеолітичного типу і 

лише в умовах конкуренції з автохтонним населенням змушені були вдатися 

до технічних новацій і що подекуди те саме могли робити і неандертальці, 

можливо, із тих же причин [Вишняцкий 1999, с. 42—44]. 

Останнім часом один із активних прибічників теорії акультурації Ф. 

Олсворт-Джоунс проаналізував зміни, які відбулися у датуванні (дати 

некалібровані) деяких відомих перехідних і оріньякських пам’яток Європи та 

антропологічних знахідок у сторону поглиблення їх датування. 

Так, наприклад, Селета зараз датується інтервалом 42—32 тис. р. т.; для 

Богуніце отримано ТЛ дату — 48,2 тис. р. т.; Шательперрон датується часом 

40—35 тис. р. т. [Олсворт-Джоунс, 2014, с. 133—136]. Особливо 

вражаючими є зміни в датуванні неандертальських останків із Мезмайської 

печери на Кавказі — 39 тис. р. т. замість 29 тис. р. т. [Golovanova et al., 2010 

cit.: Олсворт-Джоунс, 2014, с. 136]. 

Дослідник робить висновок, що, здебільшого, нові дані свідчать про 

існування часового інтервалу між перехідними та оріньякськими пам’ятками 

Європи, так що важко уявити як міг працювати в таких випадках механізм 

акультурації. Тим більше, що, згідно даних генетичних досліджень, 

«неандертальці ще до появи сучасних людей могли являти собою вид, який 

знаходився під загрозою зникнення, а <…> в умовах співіснування вони 

могли вимерти всього за 30 поколінь» [Roerbroeks, 2008; Stringer, 2012 cit.: 

Олсворс-Джоунс, 2014, c. 135—136; див також: Вишняцкий, 2008, с. 28]. За 
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таких умов найбільш прийнятним для Європи варіантом переходу від 

середнього до пізнього палеоліту дослідник вважає варіант «заміщення», а 

«акультурація залишається одним із можливих варіантів, що підлягає 

перевірці» [Олсворт-Джоунс, 2014, с. 137]. 

Отже, селетоїдна традиція (ТК) представлена в регіоні степів 

Північного Надчорномор’я верхньопалеолітичними шарами стоянок-

майстерень Бирюча балка 2, 1а та 1в у Північно-Східному Надазов’ї та 

верхнім (І) культурним шаром стоянки Міра у середньому Подніпров’ї. Носії 

цієї традиції з’явилися в регіоні близько 36 тис. р. т. і існували до 26/27 тис. 

н/кал. р. т., можливо, співіснуючі із носіями деяких пізньомустьєрських 

традицій (Білокузьминівка, Коробчино-Курган). 

Згідно різних точок зору дослідників селетоїдна традиція оцінюється як 

така, що має автохтонне походження від східноєвропейського мустьє 

(еволюційна теорія), або як перехідна, яка з’явилася в результаті контактів 

місцевих неандертальців та прийшлих людей сучасного фізичного типу 

(Homo sapiens) (акультураційна теорія) або як суто верхньопалеолітична, яка 

з’явилася в результаті міграції (міграційна теорія). 

Існує також оригінальна точка зору про можливий зв’язок 

специфічного набору артефактів (скребла, рубаючі знаряддя та крупні 

підтрикутні біфаси) у комплексах РВП півдня Східноєвропейської рівнини 

(Міра, Бирючі балки) із необхідністю забою/розбирання туш великих тварин, 

тому тут немає переконливих доказів існування «архаїчних» індустрій із 

мустьєрськими формами [Хоффекер, Холлидей, 2014, с. 161, 165, 167].  

4.3.3. Оріньякська традиція (технокомплекс). 

Оріньяк як культурно-технологічне явище вперше було виділено і 

досліджено в ХІХ столітті у Франції (стоянка Оріньяк). Французькі 

дослідники до основних типів знарядь, характерних для оріньякських 

комплексів відносять: скребки стрільчасті на оріньякських пластинах, 

скребки типів карене з «рильцем», різці типу бюске, а також пластинки із 

супротивною ретушшю типу дюфур, хоча іноді вони нечисленні, або й зовсім 
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відсутні. У найдавніших комплексах можуть зустрічатися мустьєрські типи 

знарядь [Sonneville-Bordes et Perrot, 1953, p. 326—327; Sonneville-Bordes, 

1960, p. 28—29, 147]. 

Однак саме такий набір типів знарядь, характерний лише для 

класичного оріньяку Франції, а за її межами деякі з них можуть бути відсутні 

або представлені атиповими формами, натомість, можуть з’явитися типи, не 

характерні для класичного набору. За останні півстоліття виявлено 

специфічні локальні (наприклад, загроський оріньяк — барадост) чи 

хронологічні (протооріньяк, преоріьяк, епіоріньяк) версії оріньяку 

[Вишняцкий, 2008, с. 140]. 

До характерних рис оріньякоїдного технокомплексу (ТК) Європи, 

згідно М.В. Аніковича [1994а, с. 150; 1998, с. 38; Аникович и др., 2008, с.70], 

належать: пластинчаста техніка розколювання кременю, що базується на 

призматичному нуклеусі, розвинена техніка крайової високої ретуші та 

різцевого сколу у виготовленні знарядь і домінування серед них виробів на 

пластинах. Характерними типами знарядь є високі скребки, вістря на 

оріньякських пластинах та переважно серединні багатофасеткові різці. 

Мікроліти представлені мікроплатівками типу Дюфур і/або виробами на 

лусочках. Більшість навіть самих ранніх оріньякських комплексів Європи 

мають вироби з кістки і рогу, прикраси та витвори мистецтва [Jochim, 2002]. 

Французькі дослідники Д. Сонвій-Борд і Д. Перро відрізняють 

оріньякські комплекси крем’яних виробів від перигордійських 

(граветських) — за співвідношенням індексів (%) основних категорій і типів 

знарядь до загальної кількості знарядь у комплексах, а також за наявністю в 

них специфічних типів. 

Зазвичай, в оріньякських комплексах індекс скребків (IG: 60—40) 

значно вищий, аніж різців (IB: 10—20); до того ж, серед скребків досить 

висока частка оріньякських (IGA: 15—25), а індекс різців двогранних (IBd) 

домінує над індексом різців на поперечноретушних виробах (IBt); індекси 

проколок (IP) і круторетушованих пластин (ILd) — 0 або дуже низькі. 
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Для пізньоперигордійських (граветських) комплексів характерне таке 

співвідношення індексів: різців (IB: 20—40) більше ніж скребків (IG: 10—

30); індекс скребків оріньякських (IGA: 0 або незначний); різці ретушні 

домінують над двогранними; часто представлені проколки (IP), індекс 

круторетушованих пластинок (ILd) завжди значний [Sonneville-Bordes et 

Perrot, 1953, p. 326—327; Sonneville-Bordes, 1960, p. 28—29; 147; 215—216]. 

У степовій зоні серед оріньякських комплексів до кінця раннього 

хронологічного етапу, можливо, відноситься нижній шар двошарової стоянки 

Ворона 3 у Надпоріжжі, датований згідно стратиграфії понад 30—28 тис. р. т. 

(Рис. 57). Хоча із культурного шару походить тільки 15 знарядь автор 

досліджень Д.Ю. Нужний вважав за можливе більшу частину підйомного 

матеріалу стоянки пов’язувати з нижнім шаром. Співвідношення основних 

категорій знарядь у комплексі близьке до співвідношення у типово 

оріньякських комплексах: скребки домінують над різцями, серед скребків 

добре представлені оріньякські типи (carenе і a museau —«з рильцем») та 

кінцеві на ретушованих пластинах, що стають вужчими донизу, а серед різців 

переважають серединні та багатогранні (Рис. 59). Дослідник знайшов аналогії 

матеріалам нижнього шару у комплексах місцезнаходжень Перемога І та 

Любимівка І у Нижньому Подніпров’ї, для яких характерні скребки типу a 

museau і стрільчасті, а також серединні багатофасеткові різці [Нужний, 1994, 

с. 206—209]. 

Комплекси місцезнаходжень із оріньякоїдним інвентарем у 

Надпоріжжі, Нижньому Подніпров’ї та нижньому Подністер’ї 

(Ненаситець III, Перемога І, Любимівка І, Зелений хутір І, ІІ) які, за звичай, 

вважали ранніми серед оріньякоїдних комплексів [Cмирнов, 1973; 

Оленковский, 1991; Нужний, 1994; Станко, 1997] нараховують від кількох 

десятків до тисячі і більше крем’яних виробів, здебільшого, зібраних на 

поверхні. Тому вони можуть бути використані, для характеристики розвитку 

цієї традиції з певною мірою обережності. 

Найбільш виразними із них є колекції місцезнаходжень Зелений Хутір І 
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і ІІ. Згідно даних І.В. Сапожникова ці комплекси мають типово оріньякське 

співвідношення індексів знарядь, де скребків значно більше, ніж різців, добре 

представлені скребки оріньякські, а серед різців серединні домінують над 

боковими. Техніка первинного розколювання — підпризматична, відщепово-

пластинчаста. Серед скребків — звичайні (низькі), високі, скребки-нуклеуси, 

у тому числі, «з рильцем» і «з перехватом». Зустрічаються також прямо- і 

опуклолезові та конвергентні скребла, вістря та зубчасті вироби [Сапожников 

1994а; Сапожников, Сапожникова, 2011]. І.В. Сапожников припускає 

типологічну і, можливо, культурну подібність цих двох місцезнаходжень 

одне з одним та обох — із молдовською стоянкою Клімауци І [Сапожников, 

1994а, с. 58]. 

Генезу цієї групи оріньякських пам’яток деякі дослідники вбачають у 

стинківській мустьєрській культурі середнього Дністра, виділеній М.К. 

Анісюткіним [Анисюткин, 1979; Станко, 1982, 1997; Борзияк, 1983, 2003; 

Сovalevko, 1996]. Ю.Е. Демиденко висловив також припущення про 

можливість виділення на основі місцезнаходжень Зелений Хутір І і ІІ 

(можливо, разом із місцезнаходженнями Любимівка І, Перемога та 

стоянками Клімауци І і ІІ) ще однієї (окрім сагайдакcько-муралівської) 

пізньої, епіоріньякcької групи пам’яток Північного Надчорномор’я 

[Демиденко, 2007, с.73]. 

Хронологічно більш пізня (21—18/17 тис. р. т.) сагайдацько-

муралівська група пам’яток представлена виразними комплексами (Рис. 60—

63). Абсолютне та відносне датування більшості з них (Сагайдак І, 

Муралівка, Анетівка І, Золотівка І), дозволяє віднести їх до другого 

хронологічного етапу (самого його кінця, що відповідає часу останнього 

максимального похолодання (Табл. 11). 

Співвідношення основних індексів крем’яних знарядь у цих комплексах 

свідчить про домінування в них оріньякських рис [Кротова, 2000а, с. 93]. Для 

визначення індексів автор використала як опубліковані дані [Праслов, 

Филиппов, 1967; Праслов, 1972; Станко, Григорьева, 1977; Праслов и др., 
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1980; Праслов, Щелинский, 1996; Смольянинова, 1990] так і власні підрахунки 

та спостереження, отримані у процесі вивчення деяких колекцій. Для них 

характерне переважання скребків над різцями, добре представлені скребки 

оріньякські (IGA —від 8 до 16). Серед скребків у Муралівці, Золотівці І та 

Анетівці І домінують високі скребки-нуклеуси на масивних відщепах та 

уламках, є вироби, що наближаються до типів carene і a museau. 

Все ж, у комплексах помітні і деякі граветоїдні риси. Для більшості з 

них не характерне переважання різців двогранних над ретушованими. Якщо у 

Муралівці їх ще порівну (IBd—3,4; IBt—3,1), то у Золотівці І та Анетівці І 

ретушованих різців більше, ніж двогранних. Проявом граветських рис можна 

вважати і наявність у деяких комплексах невеликої кількості 

круторетушованих пластинок і мікропластинок: ILd—0,9 (Золотівка І) та 4,0 

(Анетівка І) [Кротова, 2000а, с. 93]. 

Попри деякі відміни в деталях комплекси сагайдацько-муралівських 

пам’яток становлять досить монолітну групу із переважанням оріньякських 

рис. Для них характерний низький рівень платівчатості (від 7 до 18 % знарядь 

на пластинах) та добре виражена техніка «каренування» — отримання із 

масивних скребків-нуклеусів сколів-лусочок, які використовували як 

заготівки для виготовлення мікролітів (Рис. 61, 9—31; Рис. 62, 46—48; 

Рис. 63, 32—33). Комплекс стоянки Сагайдак І має певну специфіку (Рис. 60). 

Дослідники характеризують його індустрію як платівчату (31 % пластин 

серед усіх сколів та 28 % — знарядь на пластинах) [Смольянинова, 1990]. У 

колекції відсутні різці, а скребки (IG—18,1) виготовлені з пластин та 

пластинчастих відщепів. Частина їх має одну або дві ретушовані сторони, що 

наближає їх до типу скребків на оріньякських пластинах. Два з них мають 

високий профіль (Рис. 60, 28—38). Завдяки цьому індекс скребків 

оріньякських у комплексі досить значний (IGA—9,6). Спільною рисою, що 

обєднує комплекси Сагайдаку І, Муралівки, Золотівки І та Анетівки І є 

висока частка мікролітів — ретушованих мініатюрних пластинок і лусочок 

підтрикутної або напівовальної форми (Рис. 60, 1—24; Рис. 61, 1—11; 
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Рис. 62, 1—31; Рис. 63, 1—20). 

С.П. Смольянінова поділяє типи заготівок Сагайдаку І, що 

використовували для виготовлення мікролітів на: мікропластинки 

призматичні; мікропластинки, вигнуті у профілі; мініатюрні лусочки 

підтрикутно-листовидної форми. Саме останні, на її думку, слугували 

заготівками для мікровістер із дрібною ретушшю, аналогічних муралівським 

[Смольянинова, 1990, с. 22—29]. 

На думку автора, наявність у комплексі Сагайдаку І мікролітів на 

вкорочених з вигнутим профілем мікропластинках або лусочках підтрикутної 

форми дозволяє припускати, що мешканці стоянки були знайомі з технікою 

«каренування», тобто, отримання даного типу заготівок із масивних 

кареноїдних скребків-нуклеусів. Відсутність їх у комплексі Сагайдаку І, як і 

відсутність різців і незначна кількість нуклеусів, можливо, пояснюється 

функціональними особливостями пам’ятки. 

Деякі дослідники вказують на наявність у комплексах Муралівки, 

Сагайдаку І і Анетівки І пластинок типу дюфур [Амирханов, 1998; 

Сапожникова и др., 1995, с. 25]. Ці вироби, характерні для ряду 

західноєвропейських оріньякських комплексів, за звичай, виготовлені на 

добре огранених пластинках чи мікропластинках призматичної форми, іноді 

вигнутих у профілі. Серед них є вироби із супротивною ретушшю і вироби із 

однобічною ретушшю на черевці [Sonneville-Bordes et Perrot, 1956, fig. 5; 

Broglio, 1993, p. 195, 199; Gambassini, 1993, р. 205]. 

Здається, що лише деякі вироби у комплексах сагайдацько-

муралівської групи можна вважати, певною мірою, близькими до типу 

дюфур. Вони виконані на призматичних пластинках та мікропластинках і 

мають однобічну ретуш із черевця. А декілька виробів із супротивною 

ретушшю представлені лише у комплексі Муралівки [Праслов, 1972, с. 72]. 

Перші інтепретації цього типу пам’яток було зроблено ще у 1960 — 1970-

і роки у зв’язку із дослідженням стоянок Муралівка та Сагайдак І. Дослідники, 

відмічаючи оріньякський характер їх інвентарю, співставляли їх як одну із 
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одною так і з іншими оріньякськими пам’ятками Східної Європи та прилеглих 

територій, особливо наголошуючи на їхній тотожності з Гурою Пулавською 

(Польща) [Праслов, 1972, с.72; Праслов, Филиппов, 1967; Станко, Григорьева, 

1977]. Я. Козловський та С. Козловський віднесли Муралівку, Сюрень I, 

Костьонки I (шари 2,3) разом із деякими пам’ятками Центральної і Західної 

Європи до культури Кремс-Дюфур [Kozlowski J., Kozlowski S., 1975, p. 160]. 

У 1980-і рр. В.Н. Станко появу таких оріньякоїдних пам’яток як 

Сагайдак І, Муралівка, Золотівка І та Рашків, услід за В. Хмелевським [1969], 

пояснював міграцією у надчорноморські степи груп населення із більш 

північних районів (Польша) у період максимального похолодання 

валдайської епохи [Станко, 1982, с. 90; Станко и др., 1989, с. 93]. 

О.М. Рогачов і М.В. Анікович віднесли Муралівку і Золотівку І до середньої 

пори пізнього палеоліту (осташківський час) [Рогачев, Аникович, 1984, 

с. 205, 225]. 

Пізніше Я. Козловський, згідно власної періодизації, хронологічно 

співставив комплекси сагайдацько-муралівської групи із самим кінцем 

четвертої хронологічної групи (після 28 т.р.т.) Оріньяку Європи [Kozlowski, 

1993, p. 283—285]. 

У 1990-і рр. Ф. Джінджіан відніс сагайдацько-муралівські комплекси до 

«оріньякоїдного епігравету» або до індустрій «оріньякоїдної традиції» 

степової зони, синхронних протосолютре (бувшому Оріньяку V) Західної 

Європи [Djinjian et al., 1999, p. 243; Djinjian, 2002a, р. 25; 2002b, р. 57]. 

Пізніше І.В. Сапожников, фактично, приєднавшись до даної точки зору, вжив 

по відношенню до сагайдацько-муралівської групи пам’яток дещо 

видозмінений термін «граветоїдний епіоріньяк» [2003a, с. 230]. 

Комплекси типу протосолютре (бувшого Оріньяку V) Західної Європи 

були виділені на стоянці Ложері-От у Перигорі (Франція) ще Д. Пейроні, а 

потім досліджені Д. Сонвій-Борд і Ф. Бордом. Зараз вони відомі на 

південному-сході та північному-заході Франції, в Іспанії і Португалії. Вони 

мають досить пізні, як для Оріньяку, дати (пізніше 27 чи навіть 23—
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22 тис. р. т.) і їх, здебільшого, не розцінюють як прямий розвиток класичної 

оріньякської традиції, а вважають результатом своєрідної деградації 

пізньопалеолітичної техніки, що стратиграфічно і хронологічно передувала 

техніці Солютре (так зване Протосолютре) [Sonnevile-Bordes, 1960; Marks, 

Almeida, 1996; Djinjian, 1996]. 

Автор даної роботи після усного спілкування із Ф. Джінджіаном 

(м. Київ, 1992 р.) припускала, що групу сагайдацько-муралівських пам’яток 

можна співставляти як у хронологічному так і техніко-типологічному 

відношенні із «Оріньяком V» Франції, хоча і не виключала явища 

конвергентності. А висловлювання дослідників про можливість прямого 

переселення груп населення із Польщі у надчорноморські степи вважала «не 

більше, ніж гіпотезою» [Кротова, 1994а, с. 21; 2000а, с. 94—95, 2013, с. 191]. 

Автор також вважає, що, згідно техніко-типологічних даних, 

комплекси Муралівки, Золотівки І та Анетівки І проявляють певну подібність 

до рис, які дослідники вважають характерними для комплексів «Оріньяку 

V» — низький рівень платівчатості, техніка «каренування», відсутність 

класичних оріньякських знарядь на пластинах та кістяної індустрії, наявність 

мікролітів неправильної форми на лусочках — сколах, отриманих від 

кареноїдних скребків-нуклеусів [Marks, Almeida, 1996]. 

У комплексі Сагайдаку І співіснують деякі риси, характерні як для 

більш ранніх, типово оріньякських комплексів (добре виражена 

платівчатість, скребки на ретушованих пластинах) так і «Оріньяку V» 

(мікроліти на лусочках-сколах від кареноїдних скребків). Тому не 

виключено, на думку автора, що його, певною мірою, можна вважати 

перехідним від комплексів раннього етапу розвитку оріньякської традиції з 

певними граветськими рисами (мікроплатівки зі стрімкою ретушшю) до 

муралівсько-золотівських комплексів [Кротова, 2000а, с. 94, 2013, с. 191]. 

Важливими для розуміння проявів оріньяку—епіоріньяку у регіоні є 

роботи Ю.Е. Демиденка 1990—2000-х рр., у яких опубліковано конкретні 

результати досліджень Сюрені І та викладено історію дослідження оріньяку 
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Європи. 

У зв’язку із дослідженнями у 1990-х роках у Криму відомої стоянки 

Сюрень І і уточненням її датування та інтерпретаціїї з’явилися деякі дані для 

оцінки оріньякських комплексів Східної Європи. Культурні відклади Сюрені 

І і матеріали, які з них походять дослідники розподілили на кілька 

хронологічних груп. Найдавніша із них — індустрії раннього оріньяку типу 

кремс-дюфур (горизонти H, G) і пізніша — індустрії пізнього оріньяку типу 

кремс-дюфур (горизонти F) відрізняються певною специфікою форм 

негеометричних мікролітів та способів їх отримання — сколюванням із 

певних типів нуклеусів і знарядь [Демиденко, 1999; 2002а, б]. 

Так, для ранніх комплексів Сюрені І характерна технологія сколювання 

пластинок-мікропластинок із регулярних і кареноїдних нуклеусів і 

переважанням серед негеометричних мікролітів виробів типу дюфур із 

супротивною ретушшю. Для технології пізніх комплексів характерне 

отримання заготівок для мікролітів як із регулярних і кареноїдних нуклеусів 

так і з кареноїдних знарядь — скребків і різців. Відповідно, і у складі 

комплексів відсоток цих знарядь різний. Їх більше у пізніх і менше — у 

ранніх комплексах. Крім того, для ранніх комплексів характерний тип 

мікрознарядь типу дюфур «із вентральною ретушшю та псевдо-дюфур — із 

дорсальною тонкою маргінальною ретушшю» [Демиденко, 1999, с. 113; 

2002б, с. 45, 60]. 

Ю.Е. Демиденко вважає, що ранні комплекси Сюрені I відносяться до 

раннього Оріньяку (прото-, архаїчного, примітивного або Оріньяку «0») 

кремс-дюфур Західної Європи з типовими пластинками дюфур. Пізні 

комплекси він відносить до кола пам’яток європейського пізнього Оріньяку 

«II—IV» з пластинками дюфур (типу Рок де Комб) і співставляє їх із 

комплексами Східної Європи — Гури Пулавської і шарів 2, 3 Костьонок I. 

Дослідник вбачає генетичний зв’язок традиції кременеобробки сагайдацько-

муралівської групи пам’яток із традицією пізньої групи оріньяку кремс-

дюфур Сюрені I і пропонує обєднати їх в одну індустріальну традицію 
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«епіоріньяку типу Кремс-Дюфур Північного Надчорномор’я» [Демиденко, 

1999, с. 113]. 

У статтях, присвячених історіографії проблеми оріньяку—епіоріньяку 

Західної і Центральної Європи Ю.Е. Демиденко вказав, що термін 

«епіоріньяк» є там досить розповсюдженою назвою пізніх комплексів. Він 

вважає, що по відношенню як до ранніх (оріньякських) так і до пізніх 

(епіоріньякських) комплексів Східної Європи не підходить термін 

«оріньякоїдність», який, на його думку, став широко вживаним через 

недостатню вивченість явища оріньяку цієї території [Демиденко, 2003; 2007, 

с. 53]. 

У нещодавно опублікованій Ю.Е. Демиденком разом із колегами з 

Центральної Європи (П. Шкрдла і Г. Трнка) статті, присвяченій аналізу 

епіоріньяку із сагайдацько-муралівскими мікролітами півдня Східної Європи 

у зв’язку із відкриттям двох стоянок подібного типу у Центральній Європі 

(Могельно-Плевовце у Моравії і Розенбург — у Австрії) автори дають 

сучасний аналіз їх матеріалів і по-новому розглядають можливості 

інтерпретації та вирішення проблеми походження даного культурного явища 

[Демиденко и др., 2017]. 

Всього дослідники, згідно сучасних даних, відносять до епіоріньяку із 

сагайдацько-муралівскими мікролітами дев’ять пам’яток. Із них сім 

розташовані на півдні Східної Європи (Сагайдак І, Муралівка, Золотівка І, 

Анетівка І, Михайлівська балка, Рашків VII, VIII) і дві — в Центральній 

Європі (Могельно-Плевовце і Розенбург). Вони публікують дані про нові, 

центральноєвропейські стоянки і доводять їх техніко-типологічну та 

хронологічну близькість східноєвропейській групі. Дослідники вказують на 

основні спільні риси, характерні для комплексів кам’яного інвентарю даного 

типу пам’яток: переважно відщепова індустрія «із серійним зняттям лусочок 

та вкорочених мікропластинок <…> з переважно кареноїдних атипових 

скребків <…> та окремих нуклеусів». Окрім мікролітів сагайдацько-

муралівського типу для них характерний ще один специфічний тип 
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знарядь — поперечні різці на «лямелярній ретуші» [Демиденко и др., 2017, c. 

39, 40]. 

Дослідники доводять, що обидві групи пам’яток існували у часовий 

інтервал у межах 21—19 тис. некаліброваних (н/кал.) років тому, що 

відповідає «часу максимуму похолодання останнього зледеніння». Такі 

висновки базуються на чотирьох абсолютних датах для двох 

схіноєвропейських стоянок — Сагайдак І та Муралівка, які вказують, на їх 

думку, на можливий часовий інтервал існування усієї східноєвропейської 

групи. Для центральноєвропейських пам’яток враховано близькі до 

східноєвропейських абсолютні дати —20120±480 (Дм-17562) для Розенбурга 

та дві дати 14С—19100±110 (Poz-76196) і —18970±110 (Poz-76195) — для 

Могелно-Плевовице [Демиденко и др., 2017, с. 43, 44]. 

Крім того, автори статті виділяють тип індустрії пізнього / розвинутого 

оріньяку для Центральної (Гура Пулавська ІІ, комплекс стоянок у Странска 

скала і Лішен, стоянки Алберндорф І і Брайтенбах) і для Східної (стоянки 

Костьонки 14, шар у вулканічному попелі, Костьонки І, шар ІІІ, Куличівка, 

шари ІІ, ІІІ) Європи з близьким типом індустрії. Для неї характерні, окрім 

типових кареноїдних скребків, «дорсально ретушовані мікроліти на 

мікроплатівках» та «ретушовані пластини із крупною <…> дорсальною 

ретушшю». Ці пам’ятки, згідно абсолютних датувань, існували «не пізніше 

30—28 тис. некаліброваних років тому» [Демиденко и др., 2017, с. 46, 47]. 

Тому вони відхиляють варіант пошуку генетичного коріння епіоріньяку 

із сагайдацько-муралівскими мікролітами у розвиненому оріньяку 

Центральної та Східної Європи як такому, що існував набагато раніше 

(різниця у 7—9 тис. років). Однак вважають, що «залучення даних по 

колишньому оріньяку V <…> Західної Європи (приблизно 22—21 тис. н/к 

років тому) дозволяє включити індустрію епіоріньяку із сагайдацько-

муралівськими мікролітами Східної та Центральної Європи в пан-

європейський аналіз з багатьма можливостями вирішення питань її 

походження та «історичної долі» [Демиденко и др., 2017, с. 52]. 
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Стоянку Ліски С.П. Смольянінова відносить до заключної фази ранньої 

пори пізнього палеоліту, враховуючи стратиграфію і абсолютну дату — 

23770±3080 р. т., архаїчну техніку розколювання кременю, набір знарядь та 

склад фауністичних решток [Смольянинова, 1990, с. 21, 90, 91]. Згідно її 

підрахунків у колекції різців значно більше, ніж скребків, серед різців 

двогранні вироби набагато перевищують ретушовані, оріньякські скребки, 

проколки та мікроінвентар відсутні, круторетушованих виробів дуже мало 

(Рис. 64) [Смольянинова, 1990. с. 19—21]. 

На думку автора, комплекс стоянки Ліски має таке співвідношення 

основних індексів крем’яних знарядь, яке не дозволяє однозначно вирішити 

питання про належність комплексу до оріньякської або граветської 

культурно-технологічної традиції — обидві представлені, приблизно, 

порівну. Все ж, зазвичай, дослідники відносять пам’ятку до оріньякського ТК 

[Кротова, 2000а], або до оріньякоїдних індустрій [Сапожников, 2003а, с. 230]. 

Ю.Е. Демиденко висловив точку зору про можливу належність цієї 

пам’ятки до ще одного, окрім муралівсько-сагайдацько, специфічного 

варіанту епіоріньяку Північного Надчорномор’я. Він вважає важливим 

доказом такої атрибуції пам’ятки переважання серед різців серединних 

виробів, половину яких складають кареноїдні типи, характерні для 

епіоріньякських комплексів, у яких відсутні кареноїдні скребки [Демиденко, 

2007, с. 72]. 

Таким чином, можна відзначити, що у степовій зоні існування такого 

явища як оріньякська традиція (ТК) зафіксовано досить чітко. Із 

стратифікованих і/або датованих пам’яток це — оріньякський комплекс 

нижнього шару стоянки Ворона ІІІ, що з’являється близько 30—28 тис. р. т., 

оріньякоїдний комплекс стоянки Ліски із досить вираженими оріньякськими 

рисами — близько 23 (?) тис. р. т. та епіоріньякська сагайдацько-муралівська 

група пам’яток, що датується 21—19 (17?) тис. р. т. Тобто, часовий інтервал 

існування оріньякської традиції у надчорноморських степах становив 

близько 10—12 тис. років (від 30—28 до 19 (17?) тис. р. т.). Залишається 
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нез’ясованою позиція, яку займають у цьому інтервалі декілька не 

стратифікованих оріньякських місцезнаходжень (Ненаситець III, Перемога І, 

Любимівка І, Зелений хутір І, ІІ). 

Останнім часом досить сталою є думка, що в Європі «оріньяк — це 

найдавніша дійсно верхньопалеолітична індустрія, яка розповсюдилася на 

більшій частині континенту» [Jochim, 2002, p. 59]. Найдавніші пам’ятки тут 

датуються >43—40 тис. р. т. (Бачо-Кіро, Болгарія; Ішталлошко, Угорщина; 

Геіссенкльостер, південь Германії; Ель-Кастілльо і Л’Альбреда, Іспанія). Все 

ж, більшість оріньякських стоянок у Західній і Центральній Європі, у тому 

числі, з рештками людей сучасного фізичного типу (Вогельхерд, Германія; 

Кро-Маньон та Ле-Руа, Франція) датуються часом від 34 до 27 тис. р. т. 

[Jochim, 2002, p. 62]. 

Раніше вважалося, що у Східній Європі відсутні справжні оріньякські 

комплекси, а лише спорадично зустрічаються оріньякські форми знарядь 

[Jochim, 2002, p. 63]. Останнім часом доведена наявність на цій території 

кількох пам’яток із типово оріньякськими комплексами на середньому Дону 

(Костьонки I, шар 3 і Костьонки XIV, шар попелу), в Криму (Сюрень I, 

горизонти G,F,H) та у Пруто-Дністровському регіоні (Міток Малул Галбен, 

прошарки 9—12). Вони датуються від 33 (38?) до 27—26 тис. р. т. [Синицын, 

Праслов, 1997, с. 43, 50; Демиденко, 2002а, с. 3—9; Синицын, 2002, с. 221—

224; Sinitsyn, 1993; Chabai et al, 2004, p. 424—436]. 

Розповсюдженою є думка, що перші групи людей сучасного фізичного 

типу (Homo sapiens) — носіїв оріньякської культурно-технологічної традиції 

були мігрантами із Африки, які потрапили в Південну Європу через 

Близький Схід близько 45 тис. р. т. У період від 40 до 28 тис. р. т. вони, 

практично, заселили всю Європу і почали освоєння Північної Азії 

[Вишняцкий, 2008, с. 24; 2010, с. 83]. 

Існує гіпотеза, що певний час вони співіснували із місцевими 

неандертальцями, які, імітуючи поведінку сучасних людей оволодівали 

деякими технічними прийомами імігрантів і створювали «змішані» індустрії 
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перехідного типу. Про це, неначебто, свідчать випадки перешарування на 

деяких пам’ятках культурних відкладів із оріньякськими та середньо 

палеолітичними або «змішаними» індустріями, так же як і знахідки решток 

скелетів людей зі «змішаними» рисами неандертальців та Homo sapiens. 

Проте, можливість схрещування між представниками цих груп, наслідком 

чого можна було б пояснити знахідки скелетних останків зі «змішаними» 

ознаками належить до найбільш дискусійних питань [Jochim, 2002, p. 66—67]. 

Л.Б. Вишняцький вказує, що, хоча більшість дослідників вважають 

появу оріньяку в Європі результатом міграції його носіїв, все ж, існують 

аргументи і на користь протилежної точки зору про те, що його становлення 

могло протікати тут самостійно [Вишняцкий, 2008, с. 140]. 

Отже, поява оріньякської традиції (ТК) в регіоні, можливо, датується 

кінцем І хронологічного етапу розвитку верхнього палеоліту близько 30—

28 тис. р. т. — стоянка Ворона 3 (н. шар) та, можливо, місцезнаходження 

Ненаситець, Перемога, Зелений Хутір (оріньяк). Наприкінці ІІ 

хронологічного періоду (21—19/17 тис. р. т., пізньовалдайське похолодання) 

в регіоні існувала сагайдацько-муралівська група пам’яток (епіоріньяк). 

Досить сталою є думка про появу оріньяку в Європі в результаті міграції 

через близький Схід людей сучасного фізичного типу — вихідців із Африки, 

хоча існує й альтернативна точка зору про можливість його незалежного 

(автохтонного) становлення. 

4.3.4. Граветська традиція (технокомплекс). 

У 1930—1940-і роки в європейському палеолітознавстві термін 

«гравет» («gravettien» — від назви стоянки ля Гравет у Франції) почали 

вживати західно-європейські дослідники Д. Пейроні, Д. Гаррод, С. Хокс та 

інші. Він мав означати відмінне від оріньяку культурне явище — пізній 

перигордієн (граветієн), досліджений на той час на південному-заході 

Франції [Булочникова, 1998, с. 67]. 

Характерною рисою перигордійських (граветських) комплексів 

кам’яних знарядь Західної Європи є наявність різноманітних типів виробів із 
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притуплюючою ретушшю, а також елементів поперечного ретушування. Це 

вироби типу «гравет» і «мікрогравет», дрібні пластинки з виїмками та 

зубчиками, іноді — трикутники, мікрорізці, комбіновані знаряддя (скребки-

різці) [Sonneville-Bordes et Perrot, 1953, p. 327; Sonneville-Bordes, 1960, 

p. 215—216]. 

Тоді ж застосували і термін «східний граветієн» для визначення 

специфіки груп центральноєвропейських — Віллендорф, Дольні Вестоніце, 

Пшедмость та східноєвропейських — Костьонки I (шар 1), Гагаріно, 

верхньопалеолітичних пам’яток. Одночасно для визначення цих культурних 

явищ вживали такі терміни як «aгсбах’єн», «павлов’єн», «костьонков’єн». 

Згодом ці пам’ятки та низку подібних їм стали розглядати як 

«віллендорфсько-павлівсько-костьонківську культурну спільність» 

[Булочникова, 1998; Григорьев, 1998]. 

Серед сучасних дослідників немає сталої точки зору про доречнність 

використання терміну «гравет» та «східний гравет» по відношенню до 

східноєвропейських пам’яток. Іноді вживають поняття «граветоїдність» як по 

відношенню до вказаної спільності так і до більш широкого кола 

східноєвропейських комплексів із граветськими рисами [Аникович, 1998, 

с. 38; Амирханов, 1998, с. 32]. Застосовують термін «східний гравет» і у 

більш широкому значенні — фінальний палеоліт Східної Європи із ознаками 

мікролітизаціїї крем’яного інвентарю [Valoch, 1968; Nicolaesku-Plopsor et al., 

1966; Оленковский, 1994 а,б; Залізняк, 1995, 1998]. 

Існують терміни, які означають, здебільшого, хронологічні, а іноді й 

локальні чи технологічні особливості явища гравету. Дослідники 

підрозділяють його на ранній, середній та пізній, а іноді вживають такі 

поняття як «макрогравет», «мікрогравет», «епігравет», тощо [Kozlowski, 

1986, 1996; Djindjian, 1997; Borziac, 1997]. 

Поняття «гравет» («gravettien») у сучасній літературі вживається і в 

широкому розумінні — як явище, що охоплює усі комплекси зі знаряддями із 

«притупленою спинкою» (a bord abattu), яке розвивалося у межах Західної, 
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Центральної та Східної Європи у період від 30 до 20 тис. р. т. Починаючи із 

максимуму Пленігляціалу (близько 20 тис. р. т.) в Європі з’явилися індустрії 

«епігравету», які існували тут на протязі пізньольодовиків’я (до 12 тис. р. т.) 

[Kozlowski, 1986, p. 131—132; 1996, p. 191]. 

Хронологія гравету Європи має локальну специфіку. Найбільш ранні 

пам’ятки відомі на Балканах (30—25 тис. р. т.: Темната, Аспрочаліко, 

Кепхаларі), у Центральній Європі (30—28 тис. р. т.: Віллендорф II, шари 5, 

6), у Східній Європі (36—32 тис. р. т.: «пре-граветієн» — Костьонки XVII, 

шар 2) і (28—25 тис. р. т.: «ранній граветієн» — Тельманська (Костьонки 8), 

шар 2, Молодова V, шари 9, 10). Згідно сучасних даних, у Східній Європі 

гравет (у широкому розумінні) близько 20 тис. р. т. змінився епіграветом 

[Kozlowski, 1996, p. 194—195; Otte et al, 1996, p. 213—226; Otte, 1998, p. 7—

14], а в Західній Європі (Франція) — солютрейською традицією [Djindjian, 

1997]. 

Епіграветські комплекси Східної Європи на відміну від більш ранніх, 

граветських, вважаються «типологічно спрощеними та уніфікованими» 

[Нужний, 2002, с. 57]. 

Існує низка точок зору стосовно походження гравету Східної Європи. 

Висловлювалася думка про можливість його поліцентричного походження в 

окремих регіонах — на Балканах, в басейнах середньої течії Дунаю та 

Дністра, можливо, за участі місцевого селету чи оріньяку [Kozlowski, 1996; 

Valoch, 1996, р. 207; Аникович, 1991, с. 17]. Припускалася можливість появи 

його у Дністровсько-Карпатському регіоні з першою хвилею оріньяку із 

Балкан (стоянки Бачо-Кіро, Міток-Малул-Галбен, нижні шари) із 

типологічно визначеною тенденцією до розвитку гравету [Borziak, 1997, 

p. 71—73; Haezarts et al., 2001]. 

Згідно визначення М.В. Аніковича для граветського технокомплексу 

характерна високорозвинена платівчата техніка розколювання каменю, яка 

забезпечувала прямі, з паралельною огранкою країв пластини і 

мікропластини для виготовлення знарядь. Характерними прийомами їх 
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оформлення були вертикальна ретуш, що утинала край пластини та техніка 

різцевого сколу. Серед різців переважають бокові навcкіс ретушовані вироби 

[Аникович, 1994а, с. 150; 1998, с. 38; Аникович и др., 2008]. 

На території степів Північного Надчорномор’я найранішим (кінець І 

хронологічного етапу—РВП) граветським комплексом, можливо, слід 

вважати нижній (ІІ/2) культурний шар стоянки Міра на Дніпрі поблизу 

м. Запоріжжя. Для цього шару отримано три радіокарбонові дати, що 

визначають часовий відтинок 27200—27750 років тому [Степанчук та ін., 

2004]. Не дуже виразний комплекс крем’яних виробів налічує близько 160 

екз., переважно, лусочок та невеликих відщепів. Вироби із вторинною 

обробкою представлено лише кількома знаряддями неправильно сегметоїдної 

форми на платівках, дещо зігнутих у профілі, з притупленим краєм та 

нерегулярною підправкою гострих кінців (атипові вістря гравет?) [Степанчук 

та ін., 2004, с. 98, рис 13]. Дослідник стоянки В.М. Степанчук вважає, що 

«формально цей комплекс із певними застереженнями можна віднести до 

кола граветських індустрій», однак він вказує також на певні аналогії цим 

знарядям серед матеріалів оріньякського шару 24А1 італійської стоянки у 

гроті Пальїчі [Степанчук, 2010, 2013]. 

Матеріали стоянки Ями (басейн середньої течії Сіверського Дінця) 

дозволяють більш впевнено говорити про появу носіїв граветської традиції в 

регіоні близько після 24 (22 — 23) тис. р. т. (ІІ хронологічний етап — СВП). 

Комплекс крем’яних виробів стоянки має цілком граветський характер. У 

ньому індекс різців (IB—14,6) значно вищий за індекс скребків (IG—3,0), 

серед яких відсутні оріньякcькі типи. Різців бокових ретушованих (IBt—11,3) 

у кілька разів більше, ніж двогранних (IBd—3,0). Типово граветськими 

рисами є й наявність проколок (IP—2,0) та високий індекс круторетушованих 

виробів, у тому числі, мікропластинок з притупленим краєм (ILd—21,0). 

Двома атиповими виробами представлені наконечники з боковими виїмками 

(Рис. 66, 25, 26) [Кротова, 1986а, с. 12—25, 63; 2000а, с. 93; 2002в]. 
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Згідно типологічного складу крем’яного інвентарю комплекс стоянки 

Ями знаходить аналогії в матеріалах стоянки Гагаріно. Вони проявляються у 

досконалій призматичній техніці розколювання, близькому співвідношенні 

основних категорій знарядь, переважанні різців над скребками, домінуванні 

серед останніх кінцевих виробів. Подібні й типи ретушованих 

мікропластинок — з притупленим краєм та пологою поперечною ретушшю з 

черевця на кінцях (прямокутники), вістря, близькі до типу гравет, проколки. 

Така подібність дозволяє припускати можливість генетичного зв’язку 

мешканців стоянки Ями із населенням костьонківсько-віллендорфської 

культурної спільноти, чи, більш конкретно, гагаринсько-хотильовської групи 

у її межах [Тарасов, 1979; Кротова, 1986а, с. 67; Амирханов, 1998, с. 15—34]. 

Нові пам’ятки граветської традиції нещодавно з’явилися на території 

дещо північніше досліджуваного регіону, в сучасному лісостепу — у Буго-

Дніпровському межиріччі. На р. Вись неподалік від м. Новомиргорода 

Кіровоградської області у 1980-і роки краєзнавець П.І. Озеров відкрив низку 

палеолітичних пам’яток. Серед них — кілька граветських стоянок поблизу 

сс. Троянове (пункти А, В, C) та Лікареве (стоянка Озерове), дослідження 

яких, починаючи з 2006-го року, провадить Археологічна експедиція 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» під 

керівництвом Л.Л. Залізняка [Залізняк та ін., 2007, 2013]. 

Культурні шари найбільш виразних стоянок Троянове А, В та Озерове, 

згідно визначення палеогеграфів Ж.М. Матвіїшиної та О.Г. Пархоменка, 

знаходилися у верхній частині бузького лесового горизонту, що відкладався в 

період 27—19 тис. р. т. [Залізняк та ін., 2013, с. 110 — 111], згідно 

визначення палеогеографів, у холодних аридних кліматичних умовах 

перигляціального степу, що сприяло еоловому накопиченню лесового 

матеріалу [Матвіїшина, Дорошкевич, 2013, с. 273]. 

Функціональну специфіку пам’яток визначено як спеціалізовані 

стоянки-майстерні, із яких значну частину продукції транспортували за їх 

межі [Залізняк та ін., 2013, c. 119]. Комплекси крем’яних виробів стоянок 
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мають визначальні риси, характерні для гравету середньої пори верхнього 

палеоліту (пластинчаcта техніка розколювання із застосуванням м’якого 

відбійника, переважання різноманітних різців над кінцевими скребками, 

наявність фрагментів мікровістер із притупленим крутою ретушшю краєм). 

Найближчу аналогію їм знаходять у комплексах стоянки Володимирівка 

(шари 8, 7) на р. Синюха, яку дослідив О.П. Черниш [1953] і яка, на їх думку, 

пов’язує гравет Новомиргородщини із граветом Подністер’я (молодовська 

культура), генетично пов’язаним із центральноєвропейським граветом 

[Залізняк та ін., 2013, c. 186]. 

Більша частина пам’яток граветської культурно-технологічної традиції 

регіону датуються часом молодше 20 тис. р. т. і складають досить чисельну 

(близько 30) групу основних епіграветських стоянок степової зони (Рис. 65). 

Деякі з них — багатошарові, стратифіковані, мають абсолютні дати, а їхні 

матеріали представлені виразними комплексами знахідок, перш за все, 

кам’яного інвентарю. Аналіз усього комплексу даних дозволив автору 

визначити хронологію пам’яток та періодизацію культурно-технологічних 

явищ, властивих степовій зоні протягом останньої третини доби верхнього 

палеоліту [Кротова, 2011б]. 

Епіграветські пам’ятки регіону представлені трьома хронологічними 

підгрупами: 

1) пам’ятки, які датуються у межах 19—18 тис. р. т.: Амвросіївський 

комплекс, Анетівка ІІ, Велика Акаржа, Нововолодимирівка ІІ. Вони належать 

до раннього етапу розвитку епіграветської традиції в регіоні, який відповідає 

кінцю максимального похолодання останнього валдайського льодовиків’я. 

Хоча не виключено, що існування деяких із них могло співпасти із теплим 

епізодом Ложері європейської схеми; 

2) пам’ятки, які датуються у межах 18—14 тис. р. т.: Минівський Яр, 

Говоруха, Кам’яна Балка ІІ (нижній і другий, основний, шари), Федорівка 

(нижній шар), Дмитрівка, Ворона ІІІ (верхній шар). Можливо, існування 

деяких із них могло співпасти із теплим епізодом Ляско європейської схеми; 
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3) пам’ятки, які датуються періодом від 14 до 12 тис. р. т.: Кам’яні 

Балки І, ІІ (верхній шар) та ІІІ (ІІІ мис), Федорівка (верхній шар), Янісоль, 

Юр’ївка, Українка I, Каштаєва Балка, Солоне Озеро ІХ, VI, Кайстрові Балки 

IV, VI, Підпоріжний, Івашково VI, Серединний Горб, Червона Гребля, Висла 

Балка, Синичено, Кам’янка та Рогалик VIІ. Вони існували у період 

нестабільних природних умов пізнього льодовиків’я. 

Комплекси крем’яних виробів у групі найбільш ранніх епіграветських 

пам’яток (Амвросіївський комплекс, Нововолодимирівка ІІ, Анетівка ІІ, 

Велика Акаржа) при переважанні граветських рис мають деякі елементи, 

характерні для оріньякської традиції. 

Співвідношення індексів основних знарядь комплексу Амвросіївської 

стоянки, типово граветське: різців (IB—22,3) значно більше, ніж скребків 

(IG—6,3), високий індекс круторетушованих мікроплатівок (Ild—25). 

Оріньякські риси проявляються у співвідношенні типів різців зі значним 

переважанням двогранних та багатогранних (IBd—14,8) над ретушними 

(IBt—5,0) і невисокого індексу оріньякських скребків (IGa—1,0), у тому 

числі, типів «карене» (carene) та «з рильцем» (a museau) (Рис. 48, 11—13) 

[Кротова, 2000а, с. 93]. Для комплексу стоянки Нововолодимирівка ІІ при 

домінуванні граветських рис характерна і оріньякська — переважання 

двогранних різців (IBd—5,5) над ретушованими (IBt—3,3) [Оленковський, 

1992, с. 37—40; Кротова, 2000а, с. 93]. 
Майже повне домінування граветських рис характерне для комплексів 

Анетівки ІІ (Рис. 68, 69) та Великої Акаржі (Рис. 70). В них індекси різців 

домінують над індексами скребків, а різців ретушних — над різцями 

двогранними (в Анетівці), або вони приблизно рівні (у Великій Акаржі). 

Індекси пластинок із притупленим краєм в обох комплексах значі — більше 

20. Оріньякські риси проявляються лише в наявності невеликої кількості 

високих скребків [Григорьева, 1967; Станко и др., 1989; Смольянинова, 1990; 

Сапожников, 2003a; Кротова, 2000а, с. 93; 2013]. 

Для комплексів більш пізніх епіграветських пам’яток другої і третьої 

хронологічних підгруп характерне домінування граветських рис, хоча значна 
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частина їх має також і деякі елементи оріньякоїдності. 

Комплекси крем’яних виробів стоянок Кам’яні балки І, ІІ та обох шарів 

Федорівки мають цілком граветський характер, хоча і з деяким 

оріньякоїдним «забарвленням» — невеликою кількістю скребків високої 

форми та «з рильцем» [Гвоздовер, 1964, с. 37—41; Кротова, 1986а, с. 25—39]. 

Оріньякоїдні скребки високої форми — досить виразна складова 

комплексу стоянки Дмитрівка, в якому домінують граветські риси (Рис. 71) 

[Оленковский, 1991, с. 92—95]. 

Деяка оріньякоїдність відмічена також для комплексу стоянки 

Янісоль — переважання індексу різців двогранних (IBd—6,9) над індексом 

різців ретушованих (IBt—1,4) [Кротова, 1986а, с. 59—60; 2000а, с. 93]. 

Комплекси пам’яток Минівський Яр і Говоруха та, можливо, Висла 

Балка, Синичено і Кам’янка, розташованих у середній течії басейну 

Сіверського Дінця — епіграветські без оріньякcьких елементів [Кротова, 

1986а, с. 54—60; 2000а, с. 93; Колесник, 2002; Сніжко, 2006]. 

Згідно техніко-типологічних даних епіграветські комплекси степової 

зони розподілено на кілька груп, які відрізняються певною специфікою 

крем’яного інвентарю, перш за все, типами мікролітів. Це дозволило, по-

перше, виділити окремі специфічні типи пам’яток епіграветської традиції 

регіону а, по-друге, визначити зв’язки окремих пам’яток із уже відомими 

культурами. 

М.П. Оленковський виділив нововолодимирівську культуру за 

матеріалами стоянки Новолодимирівка ІІ та місцезнаходження 

Першопокровка І, найближчу аналогію яким він знаходить у матеріалах 

Амвросіївського комплексу [Оленковский, 1991, с. 174—177; 2000а, 134—

135]. Як на думку автора, для виділення АК однієї памятки, навіть 

доповненої одним місцезнаходженням — замало. 

Автор вважає доцільним визнати існування виділеного у 1960-і рр. 

[Григорьева, 1968] aмвросіївського типу пам’яток, до якого, окрім 

Амвросіївського комплексу варто додати і стоянку Нововолодимирівка 2. 
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Для обох пам’яток характерна подібність форм основних категорій знарядь і, 

в першу чергу, мікролітів — сегментоподібних мікровістер амвросіївського 

типу (Рис. 72, 1—30) [Кротова, 2011б]. Амвросіївський тип пам’яток існував 

у Північному Надазов’ї наприкінці максимуму валдайського похолодання 

(близько 19—18 тис. р. т.) (Табл. 11, 12). 

Кам’янобалківська культура, виділена у 1960-і роки М.Д. Гвоздовер 

[1964, 1967], представлена однокультурними комплексами 

кам’янобалківської групи пам’яток, які датуються 16,5 — 13 н / кал. тис. р. т. 

Автор даної роботи у 1980-і роки згідно типолого-статистичного аналізу 

визначила належність обох шарів Федорівки до кам’янобалківської культури 

як федорівського локального варіанту [Кротова, 1985, с. 13—14; 1986а, с. 68]. 

Комплекси стоянок у Кам’яній балці (Рис. 73—75) та обох шарів Федорівки 

(Рис. 76—79) мають близький набір основних категорій знарядь та 

характерні типи мікролітів — граветоїдні вістря, прямокутники, трикутники 

[Гвоздовер, 1964, Кротова, 1986а; Леонова и др., 2006]. 

Нижче представлено характерні риси основних комплексів крем’яних 

виробів кам’янобалківської групи стоянок та обох шарів Федорівки. Колекції 

стоянок Кам’яна балка І і ІІ із розкопок 1950—1960-х років вичерпно 

опубліковано М.Д. Гвоздовер [1964]. На Рис. 73—75 представлено малюнки 

крем’яних виробів із комплексів стоянок у Кам’яній балці за матеріалами 

розкопок 1960—1980-х років, виконані автором даної роботи з люб’язного 

дозволу М.Д. Гвоздовер та Н.Б. Леонової. 

Численна колекція крем’яного інвентарю Кам’яної балки ІІ (шар ІІ) 

включає нуклеуси (радіальні, пірамідальні, конічні, клиновидні), заготовки, 

відходи, знаряддя. Серед останніх переважають вироби на пластинках і 

мікропластинках із притупленим краєм. Частина їх має прямо 

(прямокутники) або косо (косокутники) утнуті кінці, є трикутники 

[Гвоздовер и др., 1974, с. 52], вістря типу гравет, проколки, стамески. 

Виразними серіями представлені різці (бокові, кутові, деякі — подвійні, 

багатофасеткові) і скребки (кінцеві на відщепах і пластинах) [Гвоздовер, 
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1964]. На Рис. 73 представлено малюнки деяких типів виробів із вторинною 

обробкою із розкопок Н.Б. Леонової 1980-х років. 

На Рис. 74 представлено малюнки крем’яних виробів із комплексу 

Кам’яної балки ІІ (шар І). Серед виробів із вторинною обробкою виділяється 

група мікролітів специфічного типу, повздовжній край яких оформлено 

стрімкою, іноді зустрічною, ретушшю, нанесеною зі спинки з нахилом 

фасеток до черевця. Кінці пластинок підтесано напівстрімкою ретушшю, 

частіше нанесеною зі спинки на черевце, іноді — навпаки. До того ж, іноді 

край платівки, протилежний ретушованому підправлено загострюючою 

ретушшю з черевця. Для виробів характерні вкорочені пропорції та, у 

більшості випадків, масивність заготовок, що надає їм, згідно термінології 

М.Д. Гвоздовер (усне спілкування) «діжечкоподібну» форму (Рис. 74, 4—7). 

На думку автора, вони, саме завдяки масивності заготівок, складають 

специфічний тип характерної для комплексів кам’янобалківської культури 

групи мікролітів-чотирикутників на звичайних не масивних платівках, які у 

даному комплексі також представлені (Рис. 73, 1—2). Різці, здебільшого, 

бокові косо або пряморетушні, у тому числі, подвійні (Рис. 74, 12—17). 

Серед скребків кінцевих на пластинках і відщепах зустрічаються подвійні 

(Рис. 74, 18—23). 

На рис. 75 представлено малюнки крем’яних виробів із комплексу 

Кам’яної балки ІІІ (шар ІІ), виконаних автором даної роботи за матеріалами 

М.Д. Гвоздовер: косокутника (1), трикутників (2, 4—6), «рибок» (12, 13), 

вістер близьких до типу гравет на мікропластинках (3, 7, 8) та пластинках 

(10, 11, 14), бокових різців (15—18) і скребків (19—24). 

До колекції крем’яних виробів комплексу Федорівки (шар 2), яка 

нараховує 2831 екз. входять призматичні, торцеві і аморфні нуклеуси, 

пластини, відщепи, луски. Група виробів із вторинною обробкою (176 екз.) 

включає скребки на відщепах та кінцеві — на пластинах (Рис. 76, 12—19), 

різці (бокові, серединні, кутові) (Рис. 76, 1—11), мікропластинки з 

притупленим краєм (прямокутники, трикутники, «рибки») (Рис. 77, 1—3, 12, 
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9), граветоїдні вістря (Рис. 77, 4, 16, 18, 19), проколки, виїмчасті вироби 

(Рис. 76, 21—23), ретушовані платівки та відщепи (Рис. 76, 20, 24; Рис. 77, 

13). З культурного шару походить також плитка діабазу (визначення Б.Д. 

Возгріна) зі слідами використання у якості віджимника (визначення 

Д.Ю. Нужного) (Рис. 77, 22). 

Комплекс Федорівки (шар 1), який нараховує 3 753 крем’яних вироби 

включає призматичні, конічні, торцеві нуклеуси, пластини, відщепи, луски. 

Група знарядь (279 екз.) складається зі скребків (кінцевих, подвійних) 

(Рис. 78, 10—16), різців (бокових, серединних, кутових) (Рис. 78, 1—-9), 

мікропластинок із притупленим краєм та, часто, із прямо або косо 

ретушованими кінцями (Рис. 79, 2—24), деякі — із підправкою з черевця 

(Рис. 79, 24—26), симетричних граветоїдних вістер (Рис. 79, 32—35), 

проколок (Рис. 79, 27—31), ретушованих платівок та відщепів. 

У комплексах низки пам’яток Північного Надазов’я (Каштаєва балка, 

можливо, Юр’ївка), Надпоріжжя (Кайстрова балка ІV, VI) і Нижнього 

Подніпров’я (Солоне Озеро ІХ), а також басейну Сіверського Дінця 

(Рогалик VII) помітні деякі риси, характерні для кам’янобалківської культури 

[Смирнов, 1973, с. 88—99; Нужний, 1999; Кабалия, 1999; Оленковський, 

2000а, с. 62—76; Горелик, 2001, с. 305—306; Михайлов, 2003]. Не 

виключено, що таку подібність можна розцінювати як результат певного 

впливу традицій цієї культури на формування епіграветської культурно-

технологічної традиції на території від Нижнього Подоння до Подніпров’я. 

Останнім часом М.П. Оленковський неодноразово висловлював, як на 

погляд автора, не досить обгрунтовану думку про існування північно-

приазовської культури, у яку він об’єднує, окрім обох шарів Федорівки, ще 

кілька не досить стратифікованих стоянок і місцезнаходжень Надазов’я і 

Надпоріжжя [Оленковський, 2000а, с. 146]. 

Пам’ятки типу Янісолі можливо, з’являються в степовій зоні 

синхронно із пізніми пам’ятками кам’янобалківської культури і включають, 

окрім епонімної, стоянки Дмитрівку, Солоне Озеро VI (Рис. 72, 31—57) 
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[Кротова, 1986а, с. 59—60, 2011б; Оленковский, 1991, с. 89—118; 2000а с. 

48—62] та, можливо, Українку І [Котова та ін., 2000]. Специфіку їхніх 

комплексів у рамках епіграветської традиції регіону складає наявність вістер 

та мікровістер янісольського типу, які за формою нагадують ромби (Рис. 72, 

33, 34; 37, 38; 46—49). Відмічену автором у свій час певну тотожність 

комплексів Янісолі та Дмитрівки [Krotova, 1995а, р. 230—231] у тій чи іншій 

мірі підтримали інші дослідники [Залізняк, 1998; Горелик, 2001]. Звичайно ж, 

тотожність цих комплексів не абсолютна, що, можливо, пояснюється як 

хронологічними так і функціонально-планіграфічними відмінами між 

пам’ятками, які ще потребують більш детального аналізу. 

М.П. Оленковський відносить Дмитрівку до виділеної ним 

нижньодніпровської пізньограветської культури разом зі стоянками Ворона 

ІІІ (верхній шар), Осокорівка І (гор. Vа), місцезнаходженнями Любимівка ІІІ 

та Підпоріжний ІІ [Оленковський, 2000а, с. 145]. 

Комплекси пам’яток середньої течії басейну Сіверського Дінця — 

Минівський Яр (Рис. 80), Говоруха (Рис. 81), Висла Балка, та, можливо, 

Синичено і Кам’янка за типологічним складом крем’яного інвентарю 

знаходять аналогії в комплексах епіграветських пам’яток центру 

Східноєвропейської рівнини — Мізин, Борщьово І, Супонєво [Кротова, 

1986а; 2002в], які Д.Ю. Нужний включив до мізинської культурної спільноти 

[Nuzhnyy, 2008]. 

Епіграветські комплекси басейну Сіверського Дінця, очевидно, можна 

розцінювати як більш пізній хронологічний етап розвитку місцевого (Ями) 

прояву граветської традиції (костьонківсько-віллендорфської культурної 

спільноти) [Кротова, 2002в]. 

Епігравет центру Східно-Європейської рівнини, який, на думку 

дослідників, у пізньому валдаї втратив деякі граветські риси ще називають 

«постграветом» [Лисицын, 1999, с. 118—120]. 

Специфіку епіграветських комплексів регіону, напевно, можна 

пояснити як різною генезою груп їх носіїв так і різним характером контактів 
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між ними. Комплекси із переважанням граветських (при наявності 

оріньякських) рис, які існували в період максимуму пізньовалдайського 

похолодання (Амвросіївка, Новолодимирівка ІІ, Анетівка ІІ та Велика 

Акаржа) могли формуватися під впливом традицій синхронних 

епіоріньякcьких комплексів сагайдацько-муралівської групи пам’яток. 

Дослідники пояснюють змішаний (перехідний) характер обох типів 

комплексів їх синхронним існуванням, що дозволяє припускати можливість 

контактів та взаємовпливів груп населення, які залишили ці пам’ятки 

[Кротова, 2000а, с. 96, 2013; Залізняк та ін., 2007, с. 8; Залізняк, 2010, с.11]. 

Стосовно генези Амвросіївського комплексу (18—19 тис. р. т.) в 

літературі висловлювали думки як загального характеру — про його південне, 

середземноморське походження так і більш конкретні — про певні аналогії 

деяким типам крем’яних виробів серед матеріалів Тельманської (Костьонки 8, 

шар 2) стоянки, яка має абсолютну дату —27700±750 (GrN-10509) [ Рогачев и 

др. 1982, с.108; Рогачев, Аникович, 1984, с. 178; Кротова, 1986а, с. 69]. 

Дійсно, перш за все, певна подібність цих двох комплексів, 

проявляється у традиції розколювання кременю — призматичній із 

отриманням заготівок для мікролітів здебільшого з торцевих нуклеусів та/чи 

багатофасеткових різців. Подібний і стиль оформлення деяких типів 

мікролітів — мікропластинок та вістер з прямим круторетушованим краєм та 

протилежним випуклим необробленим або частково обробленим дрібною або 

крутою ретушшю краєм. Частина цих мікролітів в обох комплексах за 

формою іноді нагадує сегменти [Рогачев и др., 1982, с. 101—108; Артемова, 

1982, с. 21—32]. 

Все ж, як значний хронологічний розрив так і певні відміни в 

комплексах цих пам’яток не дозволяють припускати існування між ними 

прямої спадковості. На відміну від Амвросіївки у комплексі Тельманської 

стоянки техніка розколювання більш досконала, а заготовками для знарядь, 

здебільшого, слугували більш видовжені, правильної форми пластинки та 

мікропластинки. До того ж, якщо комплекс знарядь Амвросіївки включає 
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певний оріньякоїдний елемент [Кротова, 2000а, с. 96] то співвідношення 

основних індексів знарядь комплексу Тельманської (шар 2) стоянки типово 

граветське: IG—2,4; IGA—0,09; IB—23,8; IBt—7,1; IP—1,4; ILd—42,8 

(підраховано автором за даними публікації) [Рогачев и др., 1982, с. 101—108]. 

Поява близько 27 тис. р. т. комплексу шару 2 стоянки Костьонки 8 

(Тельманська) — одного із найраніших проявів «типово західно-граветської 

індустрії» на Дону [Синицын, 1997, с. 60—63], очевидно, не могла пройти 

безслідно для формування граветської традиції (ТК) на Східноєвропейській 

рівнині. Напевно, її мешканці могли прийняти опосередковану участь у 

складанні більш пізніх проявів граветської (епіграветської) технічної традиції 

у східноєвропейському регіоні. 

В.Н. Станко вважав, що, хоча комплекс Анетівки ІІ не має прямих 

аналогій, згідно основних техніко-морфологічних параметрів він «вписується 

в контекст мікрогравету степів Північного Причорномор’я» [Станко, 1997а, 

с. 25]. Генезу комплексу Анетівки ІІ (анетівської культури за В.Н. Станко) 

дослідники розглядають як результат контактів місцевих та прийшлих груп 

населення [Станко и др., 1989, с. 102]. Було названо і конкретні індустрії, які 

могли прийняти участь у формуванні цієї культурно-історичної спільності. 

Це — подальший розвиток прийшлих індустрій типу Сагайдаку І, Анетівки І 

та Муралівки з помітним впливом місцевих традицій типу Анетівки ХІІІ, 

Володимирівки (8—7 шари), Лісок, Івашкова поля [Станко, 1997а, с. 26; 

Станко, Гладких, 1997, с. 87]. 

Походження епіграветської традиції комплексу стоянки Велика Акаржа 

залишається поки що остаточно не з’ясованим, хоча і в цьому випадку 

дослідники висловлюють думку про можливий зв’язок її носіїв із 

східноєвропейською оріньякською традицією типу Сюрені І в Криму і 

Зеленого Хутора І, ІІ у нижньому Подністер’ї та її трансформацією в 

результаті впливу «східноєвропейського мікрогравету» [Григорьева, 1967, 

с. 89—90; Сапожников, 1987а, с. 12; Станко, 1997а, с. 70]. 

У 1970—1980-і роки дослідники припускали існування акаржанського 
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типу пам’яток [Станко, 1975] або акаржанської культури [Рогачев, Аникович, 

1984, с. 220], до якої включали, окрім Великої Акаржі, декілька 

місцезнаходжень (Кам’янку, Усатово, Чебручі). 

Останнім часом В.І. Сапожников вказує на комплекс Анетівки ІІ як на 

найближчу аналогію матеріалам Великої Акаржі та відносить обидві 

пам’ятки до акаржансько-анетівської ранньоепіграветської культури 

[Сапожников, 2005а, с. 15]. 

Пояснення конкретних проявів раннього етапу епіграветської (із 

певними оріньякськими елементами) традиції в степовій зоні як 

синкретичного явища цілком можливе з урахуванням екстраконтинентальних 

кліматичних умов пізньовалдайського максимального похолодання та 

встановленням гіперзональної природної структури на території 

Східноєвропейської рівнини, які супроводилися значним зниженням рівня 

води в Чорноморській котловині та осушенням Азовського моря [Величко, 

Халчева, 1982, с.71; Чепалыга и др., 1989, с. 120]. 

Кліматичні зміни, очевидно, спричинили переселення груп 

пізньопалеолітичного населення в межах Східноєвропейської рівнини та 

прилеглих територій. Перігляціальні степи зі стадами бізонів та інших 

великих стадних травоїдних, напевно, були привабливими для 

пізньопалеолітичних мисливців різного походження. Все це могло сприяти 

зростанню контактів і взаємовпливів груп населення — носіїв різних 

культурно-технічних традицій. 

Локальна специфіка більш пізніх епіграветських комплексів, очевидно, 

також пояснюється їх різною генезою. Так, у 1960-і роки М.Д. Гвоздовер, 

провівши порівняльний аналіз колекцій кам’янобалківських стоянок і кількох 

верхньопалеолітичних пам’яток Закавказзя дійшла висновку про можливу 

закавказьку генезу кам’янобалківської культури [Гвоздовер, 1964, с. 41; 1967, 

с.7—41]. У її розпорядженні були доступні і, як на той час, досить грунтовні 

дані — матеріали розкопок закавказьких пам’яток 1930—1940-х років і 

періодизація верхнього палеоліту Закавказзя, розроблена у 1950-і роки 
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С.М. Замятніним, яка базувалася здебільшого на техніко-типологічних даних 

[Замятнин, 1957]. 

Пізніше, з появою нових даних геолого-стратиграфічного та абсолютного 

датування як для раніше відомих так і нових закавказьких пам’яток цю 

періодизацію було переглянуто [Амирханов, 1994]. Тому проблема походження 

памяток кам’янобалківського типу залишається відкритою. 

Таким чином, граветська традиція оформлення кам’яних знарядь (ТК), 

можливо, з’явившись у степовій зоні близько 22 — 23 тис. р. т. (стоянка Ями) 

або й 27 тис. р. т. (стоянка Міра, ІІ/2) існувала тут до 12 тис. р. т. Тобто, 

термін існування граветської традиції становив близько 10 — 15 тис. років. 

Якщо перші її прояви представлені поодинокими пам’ятками, що 

засвідчує спорадичну появу носіїв власне граветської (у широкому сенсі) 

традиції, то, починаючи з 19—18 тис. р. т. (максимум пізньовалдайського 

похолодання) і до 12 тис. р. т. носії граветської (епігравет) традиції (ТК) 

стали стабільними мешканцями регіону. 

За винятком комплексів басейну середньої течії Сіверського Дінця, в 

інших —домінуюча епіграветська традиція оформлення знарядь 

доповнювалася більш чи менш виразними оріньякоїдними рисами. Певні 

специфічні локальні прояви цієї традиції можна пояснити як різною генезою 

так і різним впливом синхронних традицій — «постграветської» центру 

Східноєвропейської рівнини — у басейні Сіверського Дінця та 

«епіоріньякської» — на півдні степової зони. 

У фінальному палеоліті на території надчорноморських степів 

з’являються комплекси епіграветської традиції з мікролітами-трапеціями 

типу Івашково VI [Смольянинова, 1990, с. 96], осокорівської культури 

(Осокорівка І-3в, пам’ятки типу Передільське І — Рогалик ІІА, Леонтіївка, 

Царинка) з мікролітами у формі низьких трапецій (Рис. 82, 1—4; Рис. 83, 1—

26), та, можливо, шан-кобинської культури (Білолісся) з мікролітами-

сегментами, у генезі яких, на думку дослідників, прийняла участь 

епіграветська традиція [Яневич, 1990; Горелик, 1996, с. 216; 2001, с. 325; 
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Залізняк, 1998, с. 119—128; 2010, с. 12—14; Оленковський, 1999, с. 19]. 

Отже, згідно специфіки комплексів крем’яного інвентарю пам’яток 

доби верхнього палеоліту степовоі зони Північного Надчорномор’я 

встановлено існування трьох основних культурно-технологічних традицій 

(ТК) обробки кременю та виготовлення знарядь — селетоїдної, оріньякської 

та граветської і простежено деякі локальні та хронологічні особливості їх 

розвитку [Кротова, 2000а,б; 2011б; Сапожников, 2003а]. 

У даній роботі простежено існування (інколи співіснування) та 

трансформацію вказаних традицій (ТК) на різних хронологічних відрізках, 

що може слугувати базою для створення періодизації розвитку культурно-

технологічних традицій доби верхнього палеоліту регіону (Табл. 12). 

Важливими рубежами, які, згідно сучасних даних, фіксують зміни у 

розвитку культурно-технологічних традицій представляються два часових 

відтинки: 28—26 тис. р. т. і 19—17 тис. р т., які можна вважати помітними, 

хоча і не досить чіткими межами, які відділяли, відповідно, ранній від 

середнього і середній від пізнього періодів розвитку культурно-

технологічних традицій верхнього палеоліту степової зони. 

4.3.5. Схема періодизації розвитку культурно-технологічних традицій 

надчорноморських степів. 

Авторська схема періодизації розвитку культурно-технологічних 

традицій надчорноморських степів включає періоди (Табл. 12): 

І (ранній) період (від 36/35до 28/26 тис. р. т.). Для нього характерне 

домінування селетоїдної традиції (індустрій з трикутними та листовидними 

наконечниками), яка в Північно-Східному Надазов’ї (Бирючі балки), напевно, 

з’явилася в результаті розвитку місцевої мустьєрської традиції [Матюхин, 2006, 

с.72—75; 2012]. Абсолютна н/кал. дата (близько 36 тис. р. т.) найдавнішого 

верхньопалеолітичного (3–го) шару стоянки Бирюча балка 1а [Otte et al., 2006], 

можливо, фіксує першу появу в регіоні верхньопалеолітичної селетоїдної 

традиції, а, отже, і формальний нижній кордон її існування. Верхній його 

кордон (28—26 тис. р. т.) фіксують абсолютні дати Бирючої балки 2 (шар 3а) та 
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стоянки Міра у Подніпров’ї (І, верхній шар), мешканці якої — носії селетоїдної 

індустрії (близької до городцовської культури середнього Дону), напевно, були 

мігрантами із заходу, які з’явилися тут близько 28—26 тис. н/кал. р. т. 

[Степанчук, 2010, с. 263—264; 2013]. 

Можливо, наприкінці раннього періоду носії селетоїдної традиції 

співіснували із носіями оріньякської традиції, які вперше з’явилися в регіоні 

(Надпоріжжя) близько 30—28 тис. р. т. (нижній шар стоянки Ворона 3) 

[Нужний, 1994]. 

Дослідження останнього десятиліття в Криму дозволили дослідникам 

уточнити хронологічні рамки (36/35—29/28 тис. р. т.) раннього періоду та 

встановити його перехідний характер від середнього до верхнього палеоліту. 

Стратиграфічно доведено співіснування та перешарування на цій території 

середньопалеолітичних (мікок, леваллуа-мустьє) та верхньопалеолітичних 

(«східний селет»), індустрій на першому (36/35—32/31 тис. р. т.) та появу 

оріньяку на другому (32/31—29/28 тис. р. т.) етапах даного періоду. Ці дані 

разом із результатами досліджень у інших регіонах Східної Європи 

дозволили встановити хронологічні рамки (36/35—29/28 тис. р. т.) 

перехідного/раннього періоду та його специфіку (співіснування 

середньопалеолітичних і верхньопалеолітичних індустрій та міграційний 

характер останніх) як для всієї Східної Європи [Чабай, 2004, с. 30—32, 295—

297] так і для окремих її територій — Північного Надчорномор’я, зокрема 

[Демиденко, 2007; Demidenko, 2008] та України [Залізняк, 2010]. 

ІІ (середній) період (від 27/26 до 19/17 тис. р. т.). В цілому, для нього 

характерне співіснування носіїв оріньякської і граветської традицій, а на 

самому початку (28—26 тис. р. т.) — можливо, селетоїдної і оріньякської. 

Оріньякська традиція, очевидно, з’явилася у регіоні в кінці раннього 

періоду. Найраніший її прояв (близько 30—28 тис. р. т.) зафіксовано 

невеликим, але стратифікованим комплексом стоянки Ворона 3 та, можливо, 

деяких місцезнаходжень (Ненаситець ІІІ, Зелений хутір, Перемога І). Більш 

виразною є пізніша (епіоріньяк) група пам’яток, яка датується близько 21—
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19 (17?) тис. р. т. (Сагайдак І, Анетівка І, Муралівка, Золотівка І та 

Михайлівська балка). 

Вважається, що носії оріньякської традиції були чужинцями як у 

Європі взагалі так і в Східній Європі, зокрема [Jochim, 2002]. Хоча 

дослідники припускають можливий генетичний зв’язок оріньяку із 

конкретними культурно-технологічними традиціями прилеглих територій, 

наприклад, зі стинківською мустьєрською культурою («преоріньяк») 

середнього Дністра [Анисюткин, 1979; Станко, 1982, 1997а; Борзияк, 1983, 

2003; Сovalevko, 1996]. 

Граветська традиція (ТК) впродовж середнього періоду в степовій зоні 

представлена поодинокими пам’ятками власне граветської (у широкому 

сенсі) традиції. Можливо, перший її прояв — це комплекс ІІ/2 стоянки Міра 

(близько 27 тис. р. т.). Більш впевнено можна стверджувати час появи цієї 

традиції в північно-східній частині регіону близько 23—22 тис. р. т. (стоянка 

Ями), яка на той час, можливо, була периферією ойкумени так званого 

«східного гравету» (костьонківсько-віллендорфської культурної спільноти). 

ІІІ (пізній) період (від 19/17 до 10 тис. р. т.). Для нього характерне 

співіснування на самому початку (друга половина максимального 

похолодання пізнього валдаю) двох традицій — оріньякської (епіоріньяк) 

(Муралівка, Золотівка І, Михайлівська балка) — близько 19—17 (?) тис. р. т. 

та граветської (епігравет), яка від 19/18 до 12 тис. р. т. тут домінує, 

представлена досить чисельною групою епіграветських пам’яток. 

Для більшості епіграветських комплексів південної частини регіону 

характерне специфічне оріньякоїдне «забарвлення», що, можливо, 

пояснюється як різним походженням (прямим переселенням?) груп 

населення так і співіснуванням і зростанням контактів та взаємовпливів 

носіїв різних традицій у степовій зоні під час холодного максимуму 

останнього льодовиків’я. 

Наприкінці ІІІ (пізнього) періоду (12—10 тис. р. т.) у регіоні існували 

пам’ятки осокорівської (Осокорівка І/3в, стоянки типу Передільське І—
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Рогалик ІІА, Леонтіївка, Царинка) та, можливо, шан-кобинської (Білолісся) 

культур, які постали на основі епіграветської традиції. 

Отже, аналіз техніко-типологічних особливостей колекцій крем’яних 

виробів основних пам’яток регіону і співставлення їх із хронологічною 

шкалою показує, що кожна із трьох основних культурно-технологічних 

традицій (ТК) — селетоїдна, оріньякська та граветська, переважно, існували 

упродовж часового відтинку від десяти до дванадцяти—пятнадцяти тис. 

років, відповідно, на першому, другому та третьому етапах розвитку доби 

верхнього палеоліту, на межі яких вони іноді співіснували. 

4.4. Висновки до розділу 4 

У межах досліджуваного регіону є декілька мустьєрських пам’яток із 

певними верхньопалеолітичними елементами у комплексах кам’яних виробів 

(мустьєрські шари багатошарової пам’ятки Бирюча балка 2 та 

Білокузьминівка). Стосовно іх інтерпретації у спеціальній літературі існують 

три основні точки зору. Прибічники першої — відносять їхні комплекси 

крем’яного інвентарю до «перехідних» від середнього до верхнього 

палеоліту та вважають близькими до комплексу стоянок Шлях (шар 8) у 

Подонні, а також Коробчино-Курган у Побужжі. 

Інші дослідники вважають їх типово мустьєрськими, комплекси яких 

мають лише деякі риси, характерні для верхнього палеоліту. Час існування 

одних і з них (мустьєрські шари Бирючої балки 2 та шар 8 стоянки Шлях) 

(38—48 тис. р. т.) цілком відповідає заключній порі доби середнього 

палеоліту (мустьє). Пам’ятки, перевідкладені знахідки яких знаходяться у 

витачівському (Білокузьминівка, Коробчино-Курган) або навіть — у 

бугському (верхні нашарування Білокузьминівки) горизонтах, очевидно, 

існували вже під час раннього верхнього палеоліту, який ряд дослідників 

вважають перехідним періодом, коли у Східній Європі співіснували деякі 

пізні мустьєрські та ранні верхньопалеолітичні індустрії. Останню точку зору 

автор вважає найбільш логічною. 
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Всього в регіоні налічується близько півсотні пам’яток (разом із 

окремими культурними шарами багатошарових стоянок — близько 70) із 

виразними комплексами знахідок та певними даними для вивчення їх 

хронології, отриманими завдяки абсолютному (99 дат) та відносному ( 

геолого-стратиграфічному, геофізичному або палінологічному) датуванням. 

На базі їхніх матеріалів дослідники розробляють питання геохронології та 

періодизації верхньопалеолітичних пам’яток регіону, визначають їх місце у 

системі верхнього палеоліту Східної Європи. 

У розділі дисертації представлено один із останніх авторських 

варіантів схеми хронології верхньопалеолітичних пам’яток степів Північного 

Надчорномор’я, у якій враховано комплекс даних — абсолютне та відносне 

датування пам’яток, співвіднесення їх із підрозділами основних 

геостратиграфічних східноєвропейських схем та формальне співставлення 

часу їх формування із хронологічною шкалою. 

У роботі спеціальний підрозділ присвячено періодизації розвитку 

культурно-технологічних традицій, у якому розглянуто матеріали пам’яток 

основних верхньопалеолітичних традицій (ТК) — селетоїдної, оріньякської 

та граветської. Представлено аналіз формального іх датування та специфічні 

риси, характерні для комплексів кам’яного інвентарю, розглянуто точки зори 

дослідників стосовно іх походження, термінів існування та впливів на 

становлення і розвиток верхнього палеоліту в регіоні, місця його носіїв серед 

європейських спільнот. 

Представлено авторський варіант схеми періодизації розвитку 

культурно-технологічних традицій в регіоні, підрозділи якої співставлено із 

підрозділами авторської схеми хронології верхньопалеолітичних пам’яток. 

Показано, що схеми хронології пам’яток та періодизації розвитку культурно-

технологічних традицій доби верхнього палеоліту надчорноморських степів, 

які запропоновано у даному розділі, хоча і досить близькі в загальних рисах, 

дещо не співпадають у деталях. 

Згідно формального співставлення даних абсолютного і відносного 
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датування із хронологічною шкалою пам’ятки регіону розподілено на три 

хронологічні групи/етапи (ранній, середній і пізній верхній палеоліт), рамки 

існування яких узгоджуються із підрозділами верхнього плейстоцену сучасного 

варіанту стратиграфічної схеми українських палеогеографів (Табл. 11). 

Схема періодизації розвитку культурно-технологічних традицій дає 

уяву про специфіку певних відрізків (періодів) доби верхнього палеоліту 

регіону степів Північного Надчорномор’я — існування (інколи 

співіснування) трьох основних культурно-технологічних традицій — 

селетоїдної, оріньякської та граветської (Табл. 12). 

Встановлено, що селетоїдна традиція (ТК) у степовій зоні епізодично 

з’являлася упродовж близько 10 тис. років (від 36/35 до 28/26 тис. p. т.). 

Дослідники припускають, що у північно-східному Надазов’ї (Бирючі балки) 

вона, можливо, мала місцеву генезу, а в районі середнього Подніпров’я 

(Міра. ш. І) її носіями могли бути мігранти із заходу. 

Оріньякська традиція (ТК) у регіоні представлена оріньякським 

комплексом нижнього шару стоянки Ворона 3 (близько 30—28 тис. p. т.) та 

епіоріньякською сагайдацько-муралівською групою пам’яток (21—19/17 тис. 

p. т.). 

Перші прояви граветської традиції (ТК), представлені поодинокими 

пам’ятками з’явивились у степовій зоні близько 22 — 23 тис. р. т. (стоянка 

Ями), а, можливо, і 27 тис. р. т. (стоянка Міра, ІІ/2 ). Від 19 до 12 тис. p. т. 

граветська традиція (ТК) продовжувала тут існувати, представлена досить 

чисельною групою епіграветських пам’яток. Наприкінці пізнього періоду 

(близько 12 — 10 тис. р. т.) і, частково, паралельно із найпізнішими 

епіграветськими пам’ятками у регіоні існували пам’ятки осокорівської та, 

можливо, шан-кобинської культур. 
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РОЗДІЛ 5 

АДАПТАЦІЯ МИСЛИВЦІВ СТЕПІВ ПІВНІЧНОГО НАДЧОРНОМОР’Я 

 

 

 

5.1. Методи дослідження та методологічні підходи 

Особливості систем життєзабезпечення суспільств, які існували на 

певних етапах давньої історії у певних географічних регіонах накладали 

відбиток на їхній спосіб життя, формували їхню соціально-економічну 

структуру, яка є результатом пристосування людських колективів до 

оточуючого середовища та взаємодії між членами суспільства. 

Відтворення соціально-економічної структури (адаптації) суспільств 

доби верхнього палеоліту потребує системного підходу до аналізу як 

археологічних так і ряду інших джерел, серед яких важливу роль відіграють 

палеонтологічні матеріали, реконструкції природної обстановки і дані 

етнографії та етноархеології. 

5.1.1. Етноархеологічні дані, теорії, моделі. 

5.1.1.1. Проблеми використання етноархеологічних даних. 

Для розшифровки археологічних матеріалів та створення історичних 

реконструкцій особливе значення мають етнографічні дані. Стосовно оцінки 

можливостей та правомірності їх використання дослідники дотримуються 

різних точок зору — від цілком оптимістичної (процесуалісти) до абсолютно 

негативної (постпроцесуалісти) [Федорченко, 2008, с. 134—135]. 

Із них оптимістична точка зору, певною мірою, базується на 

можливостях, які забезпечує етноархеологія —галузь науки про культуру і 

суспільство, яка інтегрує археологічні та этнографічні знання [Жук и др., 

2003]. Її методи включають як проведення експериментів та польових 

спостережень так і розкопки поселень, нещодавно залишених сучасними 

первісними групами [Binford, 1983; Васильев, 1985, 1997]. 
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Один із фундаторів етноархеології Л. Бінфорд вважав, що 

реконструкції, побудовані лише на археологічних матеріалах без надійної 

методології, ведуть до «міфів», що грунтуються на особистих поглядах 

дослідників. На його думку, методологічні принципи в археології слід 

засновувати на зв’язках, які можна спостерігати в «живих системах» 

(етноархеологія) або які було зареєстровано (історична археологія) чи їх 

можна повторити (експериментальна археологія) [Binford, 1981, р. 2, 32]. 

Більш обережні погляди деяких дослідників базуються на переконанні, 

що етнографічні матеріали не можна вважати ідеальним джерелом для 

відтворення суспільств доби палеоліту через те, що деякі з них зібрано в 

групах мисливців-збирачів, які зазнали певного впливу сучасної цивілізації 

або змушені були змінити традиційний спосіб існування в результаті 

витіснення їх зі звичних територій та природних умов [Kelly, 1995, p. 341]. 

Усе це обмежує можливість прямого використання етнографічних 

даних для розшифровки археологічних матеріалів з метою відтворення 

первісного верхньопалеолітичного суспільства в усіх подробицях 

функціонування його систем. Дослідники припускають використання 

етнографічних даних про поведінку мисливців-збирачів з метою перевірки 

моделей та гіпотез, створених на основі археологічних матеріалів [Soffer, 

1985, p. 6; Файнберг, 1986, с. 136 —144; Kelly, 1995, p. 341]. 

Р. Келлі, узагальнивши сучасний стан думок стосовно можливостей 

етнографії та етноархеології [Kelly, 1995, p. 333—344] дійшов висновку, що 

«етнографічні дані — це благодатний грунт, на якому зростають гіпотези, які 

потім можуть бути співставлені з археологічними даними, або з ідеями 

відносно поведінки людей, які не можуть бути виявлені археологічно, що 

забезпечує можливість їх включення в археологічні моделі у якості 

припущень» [Kelly, 1995, p. 342]. 

Є й інші проблеми, із якими неминуче стикаються дослідники у процесі 

реконструкції давнього минулого взагалі та даного регіону, зокрема. Перш за 

все, це недостатня повнота та комплексність археологічних джерел, які 
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знаходяться у нашому розпорядженні. Вони стосуються як даних із 

абсолютного та відносного датування пам’яток, так і стану збереженості та 

вивченості культурного шару багатьох із них. 

Якщо враховувати, що, згідно етнографічних даних, кожна окрема 

стоянка — це, здебільшого, лише частина стоянкового комплексу, який, в 

свою чергу, був включений у структуру стоянкових комплексів тієї чи іншої 

системи експлуатації території групою мисливців-збирачів протягом певного 

часового відтинку [Binford, 1983, р. 131—132], то стане очевидним, що у 

розпорядженні дослідників окремих археологічних стоянок знаходяться 

досить фрагментарні дані для реконструкцій. 

В етноархеології використовують деякі теорії та моделі для оцінки 

археологічних і біологічних матеріалів та моделювання на їх основі серії 

гіпотез, які стосуються можливої поведінки людей у минулому із 

використанням етнографічних даних для їх пояснення [Soffer, 1985, p.16]. 

До них належать і теорії стратегії оптимального споживання та 

мобільних стратегій мисливців-збирачів, деякі положення яких здатні 

пояснити механізм адаптації людських колективів до змін у природному 

середовищі [Winterhalder, 1981; Binford, 1980; Kelly, 1983]. 

5.1.1.2. Теорія стратегії  оптимального  споживання. 

Теорія стратегії оптимального споживання була розроблена у 

еволюційній екології та адаптована в етноархеологічній науці. Вона 

відтворює шлях формування комплексу поведінки організму, який краще 

забезпечує його енергетичними ресурсами у певному природному 

середовищі [Winterhalder, 1981]. По відношенню до людських колективів ця 

теорія враховує такі особливості людей як здатність до спілкування, передачі 

знань, створення технологій. Адаптацію мисливців-збирачів теорія пояснює 

як поведінку, яка забезпечує эфективне споживання, зважаючи, що на їхній 

раціон впливають як енергетична достатність та споживча якість так і 

щільність та доступність харчових ресурсів. 

Зміни у поведінці споживаючих можуть бути спричинені змінами у 
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природному середовищі, які призводять до змін у щільності й доступності 

харчових ресурсів. Визначено їх основні закономірності: 1) висока щільність 

ресурсів скорочує час пошуку, тоді більше часу витрачається на переслідування 

жертви, що призводить до звуження раціону (спеціалізований раціон); 2) низька 

щільність ресурсів змушує споживачів більше часу витрачати на їх пошук і веде 

до розширення раціону (неспеціалізований раціон). 

Дія цих закономірностей визначає вибір території та стратегії 

поведінки мисливців при певній щільності ресурсів: 1) при високій 

щільності — «сидіти й чекати»; 2) при низькій — «широкий пошук». 

Серед феноменів, які пояснює теорія стратегії оптимального 

споживання — переваги групової діяльності, коли завдяки спільному пошуку 

і переслідуванню зростає можливість отримання максимальної кількості 

харчових ресурсів. Колектив може контролювати більшу за площею 

територію та краще захистити її від конкурентів, аніж окремий індивід. 

Розмір групи споживачів має бути таким, щоб забезпечити максимальну 

енергетичну віддачу кожного індивида у процесі здобування харчів. 

Закономірністю експлуатації території є й те, що група повинна залишити 

місце перебувння тоді, коли рівень здобування харчових ресурсів падає до 

середнього рівня здобування на загальній території (Winterhalder, 1981, 

p. 26—30). 

5.1.1.3. Теорія мобільних стратегій мисливців-збирачів. 

Теорію мобільних стратегій, створену в етноархеології [Binford, 1980] 

було доповнено аналізом та кореляцією рівня двох основних видів біомаси — 

первинної (рослинності) і вторинної (фауни) та переважання їх різновидів за 

певних природних умов [Kelly, 1983]. Теорія визначає характер 

взаємозв’язків мисливців-збирачів із природним середовищем, особливості 

організації груп та змін у їхній структурі в залежностівід від стану харчових 

ресурсів. 

Згідно теорії мобільних стратегій Л. Бінфорда, резидентна мобільність 

мисливців-збирачів — це пересування усієї групи із одного місця на інше у 
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пошуках харчових ресурсів (так звані форейджери), що супроводжується 

зміною місця розташування резидентного табору. Логістична мобільність — 

пересування окремих індивідів чи невеликих груп від резидентного табору із 

метою пошуку різноманітних ресурсів, отримання інформації, тощо (так 

звані колектори). За звичай, у чистому вигляді ці два типи мобільності 

зустрічаються рідко, частіше вони доповнюють одна одну із переважанням 

однієї з них [Binford, 1980]. 

Р. Келлі, розвиваючи теорію мобільних стратегій Л. Бінфорда 

визначив, від яких особливостей природного середовища залежать стан та 

доступність харчових ресурсів. Він пояснив механізм їх впливу на поведінку 

мисливців-збирачів, який приводить до переважання певного типу 

мобільності, що й визначає типи культурної адаптації певних суспільств 

[Kelly, 1983, p. 277—306]. Проаналізувавши значний етнографічний матеріал 

для груп мисливців-збирачів і дані з характеристикою природних умов для 

кожної із них Р. Келлі дійшов висновку, що вибір форм мобільності та 

пов’язаний із ними спосіб організації життя у значній мірі залежить від 

кліматичних умов та стану біомаси експлуатованої території. 

Стан та доступність харчових ресурсів залежать від співвідношення 

рослинних (первинна біомаса — ПБ) та фауністичних (вторинна біомаса — 

ВБ) ресурсів. Для гумідних природних умов із річною сумою опадів більше 

400 мм характерний високий рівень ПБ (деревна рослинність) та низька 

щільність ВБ (переважання дрібних або нестадних великих тварин). За 

аридних умов із річною сумою опадів нижче 400 мм створюється низький 

рівень ПБ (трав’яниста рослинність саван, степів, напівпустель) та висока 

щільність ВБ (великі стадні травоїдні тварини). 

Пристосування мисливців-збирачів до природних умов, створення 

ними систем контролю за харчовими ресурсами та забезпечення 

оптимального їх використання обумовлює переважання певних різновидів 

мобільності з характерними для них стратегіями споживання, способу життя, 

соціальної структури. 
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За низької щільності вторинної біомаси (переважанні нестадних 

тварин), характерної для гумідних умов поведінка мисливців-збирачів 

базується, переважно, на резидентній мобільності зі скороченням середньої 

дистанції пересувань та зростанням їх частоти. Висока щільність вторинної 

біомаси (великі стадні травоїдні) в аридних умовах забезпечує стратегію 

мисливців-збирачів, що базується на переважанні логістичної мобільності, 

зростанні її дистанції [Kelly, 1983]. 

Тобто, у гумідних природних умовах стратегія споживання більше 

орієнтована на неспеціалізований раціон зі значною затратою часу на пошук 

здобичі, а в аридних — на спеціалізований раціон із меншою затратою часу 

на пошук. Ця закономірність теорії діє як тенденція. 

Деякі положення теорій стратегії оптимального споживання та 

мобільних стратегій мисливців-збирачів здатні пояснити механізм адаптації 

людських колективів до змін у природному середовищі. Л. Бінфорд відмічав, 

що існує серія культурних адаптацій, які змінюються при переході групи від 

одного ландшафту до іншого [Binford, 1968]. Це положення актуальне і для 

розуміння змін культурних адаптацій зі зміною природних умов у часі — не 

лише згідно зміни сезонів, а й згідно циклічних коливань у межах значних 

часових відтинків, включаючи геологічні епохи. 

5.1.2. Деякі методи палеобіологічних досліджень. 

Використання даних палеобіологічних досліджень дозволяють 

вирішувати деякі проблеми, які постають у процесі соціально-економічних 

реконструкцій. Однією із них є те, що для природної обстановки епохи 

плейстоцену не існує прямих аналогів серед сучасних природних умов, що 

впливає на повноту та достовірність палеогеографічних реконструкцій, 

необхідних для відтворення мисливських адаптацій. Останнім часом 

вважається також сумнівною можливість безпосереднього використання 

даних із біології та етології сучасних тварин із метою реконструкції 

палеобіології та палеоетології одновидових тварин доби плейстоцену. 

За таких умов особливе значення має аналіз із застосуванням сучасних 
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методів та методологічних підходів власне археологічних та 

палеонтологічних матеріалів, які походять із культурного шару стоянки, а 

також отримання геолого-морфологічних, палінологічних, 

палеопедологічних даних, необхідних для реконструкціїї палеоекології 

стоянки та її околиць. 

На даний момент накопичено чимало даних зі стратиграфії, 

мікростратиграфії, палінології для палеогеографічних реконструкцій 

природного середовища та палеоландшафтів, у яких існували 

верхньопалеолітичні суспільства регіону, що залишили як окремі стоянки 

(Велика Акаржа, Міра, Говоруха) і стоянкові комплекси (Анетівка ІІ, 

Амвросіївка) так і групи пам’яток у Кам’яній та Бирючій балках, Рогалико-

Передільському районі [Станко и др., 1989; Медяник, Сапожников, 1992; 

Герасименко, 1994, 1997; Леонова и др., 2006; Степанчук и др., 2004; 

Кротова, Пашкевич, 2004; Степанчук, 2013; Грибченко и др., 2013]. 

Останнім часом проводять палеобіологічні дослідження, застосовуючи 

сучасні методи вивчення палеонтологічних (археозоологічних) решток, 

зокрема, зубів для визначення сезону загибелі тварин, їх дієти та просторової 

поведінки, що має важливе значення для розуміння структури та функції 

пам’яток, а також реконструкції мисливських стратегій та організації життя 

первісних колективів, які їх залишили. 

5.1.2.1. Метод співвідношення стадій прорізування та  

стирання зубів для визначення віку та  сезону загибелі  тварин . 

Даний метод використовують для визначення віку тварин та сезону 

загибелі у місцях скупчення їхніх решток. Впродовж останніх кількох 

десятиліть він широко застосовується для визначення сезону загибелі тварин, 

як у місцях забою, так і у природних місцях загибелі бізонів [Байгушева и 

др., 2014]. Він ґрунтується на передбачуваності графіків прорізування зубів 

бізонів, які витікають із систематичності та передбачуваності гону, вагітності 

та народжуваності тварин. Діагностику ж складає співвідношення між 

прорізуванням та стиранням зубів. Великі кістковища містять матеріали, які 
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дозволяють отримувати вікові дані для значної кількості особин кожної 

вікової групи. Ці типи зразків частіше дають надійні визначення сезонів 

загибелі тварин. 

Використання методу для оцінки археологічного матеріалу можливе за 

умови порівняння його із матеріалами серії зразків, вік яких відомий. 

Зазвичай, це колекції щелеп та зубів сучасних бізонів різного віку — як диких, 

із заповідників, так і свійських, із ферм [Frison, 1991, p. 75—276; Todd, 1987]. 

Цей метод було використано по відношенню до масового матеріалу із 

палеонтологічних колекцій різних років досліджень Амвросіївського 

кістковища бізонів українськими (Н.Г. Білан, А.В. Старкін), американським 

(Л. Тодд) та французьким (М.-А. Джулієн) дослідниками [Krotova, Belan, 

1993; Todd, 2013; Julien et al., 2008, 2010, 2012; Julien, 2009]. 

5.1.2.2. Метод дослідження хімічного складу зубної емалі 

(ізотопний аналіз) для визначення дієти та сезонної поведінки 

тварин. 

Останнім часом в археозоологічних дослідженнях для визначення дієти 

тварин та її сезонних змін досить широко використовують метод визначення 

вмісту залишків твердих ізотопів вуглецю, кисню та стронцію, які 

потрапляють у м’які тканини та кістки ссавців упродовж життя разом із 

їжею, водою та повітрям. Зубна емаль великих травоїдних накопичує 

найбільшу кількість ізотопів за досить короткий період формування зубів, у 

якій потім ізотопний склад зберігається, практично, без змін. Тобто, стійку 

хімію ізотопів кісткової тканини, а точніше, зубної емалі тварин 

використовують як «палеоетнологічний інструмент» [Julien et al., 2012, 

p.109]. 

Метод дозволяє визначати стадії розвитку зубів незрілих тварин та 

зразки стирання зубів зрілих тварин за вмістом залишків твердих ізотопів, 

перш за все, вуглецю у зубній емалі. Завдяки зв’язку прогресивних стадій 

розвитку зубів із індивідуальним віком тварин виділяють специфічні зони на 

поверхні зубів для відбору зразків ізотопу. У межах фауністичного ансамблю 
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отримані дані слугують для визначення вікового складу стада (популяції) та 

дієти тварин, зміни в якій пов’язують із періодами індивідуального життя, 

певними сезонами, зміною пасовиськ та дистанцій пересування. Результати 

досліджень використовують для реконструкцій соціальної, харчової, сезонної 

і просторової поведінки викопних тварин — об’єктів полювання первісних 

мисливців-збирачів [Larson et al., 2001; Julien et al., 2012]. 

Даний метод було застосовано при опрацюванні матеріалів 

представницької колекції із розкопок Амвросіївського комплексу у 

лабораторії Тюбінгенського університету (Германія). В результаті 

досліджень отримано нові дані для виконання реконструкції поведінки 

бізонів — об’єктів полювання амвросіївських мисливців, що дозволяє внести 

певні корективи в оцінку їхніх мисливських стратегій [Julien et al., 2008, 

2010, 2012]. 

Для визначення віку та сезону загибелі тварин за фауністичними 

рештками палеолітичних стоянок використовують також метод аналізу 

зубного цементу [Turner, 2002, р. 44]. Цей метод було застосовано 

досдідниками для аналізу матеріалів палеонтологічних колекцій стоянок у 

Кам’яній балці та визначення сезонів їх використання [Леонова и др., 2006, 

с. 239; Плохенко, 2015, c. 128—130]. 

У процесі дослідження поселенських стратегій верхньопалеолітичного 

населення регіону та, конкретно, визначення та інтерпретації структури і 

функції стоянок, житлових територій, господарсько-побутових комплексів, 

характеру їх використання застосовуються методи планіграфії та 

просторового аналізу, розроблені в археології та етноархеології [Binford, 

1983, 1989; Gamble, 1991; Леонова, 1985, 1994, 2000]. Дослідження структури 

окремих стоянок і поселенських систем розглядаються як аналітичний 

інструмент вивчення минулих людських адаптацій, їх діяльності у просторі і 

часі [Binford, 1980, р. 4—20]. 

5.2. Мисливські стратегії та організація життя 

У прильодовиковій Європі за доби верхнього палеоліту полювання на 
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великих травоїдних займало провідне місце у здобуванні засобів існування. 

Це визначається згідно складу палеонтологічних решток, що походять із 

культурних шарів археологічних пам’яток та підтверджується 

етнографічними даними. Сучасні мисливці-збирачі північних широт саме 

полюванням здобувають харчові ресурси — засоби до існування [Lee, 1968; 

Soffer, 1985; Gamble, 1986; Зализняк, 1989; Kelly, 1995] (Див. також 2.3.1.). 

Згідно даних палеогеографічних реконструкцій територія південної 

частини Східноєвропейської рівнини із переважанням у пізньому 

плейстоцені перигляціальних або близьких до них природних ландшафтів і 

кліматичних умов входила до зони із ведучою роллю полювання на великих 

травоїдних, хоча їхній видовий склад не був однаковим у різні відрізки доби 

верхнього палеоліту. 

До того ж, дані трасологічних досліджень кам’яних знарядь кількох 

основних верхньопалеолітичних стоянок Північного Надчорномор’я 

вказують на незначну роль збиральництва у життєзабезпеченні їх мешканців. 

Знаряддя ускладненого збиральництва складають у їхніх комплексах менше 

1% у порівнянні зі знаряддями полювання та обробки мисливської здобичі 

(більше 50 %) [Сапожников, Сапожникова, 2011, с. 113]. 

Саме тому в реконструкції соціально-економічної структури 

верхньопалеолітичного населення регіону важливе місце посідає визначення 

мисливських стратегій і пов’язаних із ними форм організації життя та 

суспільних відносин, характерних для різних хронологічних етапів. 

Нижче наведено основні риси мисливських стратегій та організації 

життя, які були характерні для культурних адаптацій населення степів 

Північного Надчорномор’я на різних хронологічних етапах доби верхнього 

палеоліту. Механізм їх змін пояснюється на базі аналізу даних археології, 

палеонтології і палеогеографії та використання теорій оптимального 

споживання і мобільних стратегій, а також залучення етнографічних та 

етноархеологічних даних і моделей. 
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5.2.1. Мисливські стратегії та організація життя раннього 

хронологічного етапу. 

Культурні шари стратифікованих пам’яток регіону, що відносяться до 

раннього (І) хронологічного етапу (38/36 —28/26 тис. р. т.) (раннього 

верхнього палеоліту) пов’язані з відкладами останньої третини витачівського 

горизонту, що відповідає останньому стадіалу (лієсціємське похолодання) і 

дунаєвському міжстадіалу (брянський похований грунт) середнього валдаю 

або середнього пленігляціалу (Табл. 1) [Герасименко, 2004, 2010; Степанчук 

та ін., 2004; 2013; Матюхин, 2006, 2007а; Додонов и др., 2007]. Останнім 

часом для них накопичено дані про абсолютне і відносне датування 

(Табл. 10) та склад палеонтологічних решток (Табл. 2). Для природних умов 

початку раннього хронологічного етапу (добрянського періоду накопичення 

лесів) були характерні холодний континентальний і досить вологий клімат із 

січневою температурою близько 12—16 градусів і річною сумою опадів 

близько 500 мм. Під час формування брянського похованого грунту 

відбулося деяке пом’якшення клімату, на більшій частині 

Східноєвропейської рівнини встановилися відкриті ландшафти із 

домінуванням тундрово-степової рослинності за участі деревних порід 

[Величко, Морозова, 1982; Величко и др., 1999]. 

Природні умови із сумарним рівнем опадів вище 400 мм на рік 

визначаються як гумідні, за яких досить високому рівню первинної біомаси 

(рослинність) повинна відповідати не дуже висока щільність вторинної 

біомаси (фауна) [Kelly, 1983, p. 296]. 

Серед пам’яток досить достовірно датованих як радіокарбоновим так і 

геолого-стратиграфічним методами до раннього хронологічного етапу 

відносяться верхньопалеолітичні культурні шари групи стоянок—майстерень 

Бирюча балка 1в, Бирюча балка 1a (шар 3) та Бирюча балка 2 (шари 3, 3а), 

стоянок Міра, (шари І, ІІ/2 ) Ворона ІІІ (нижній шар) та, можливо, Осокорівка 

І (горизонт VI) (Табл. 11). 
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У верхньому (І) культурному шарі стоянки Міра було знайдено 

фауністичні залишки економічно важливих видів: коня, бізона, мамонта, 

благородного, гігантського та північного оленів, дикої свині, європейського 

плейстоценового віслюка (?), зайця, байбака, песця, лисиці, корсака, борсука. 

Серед великих травоїдних абсолютно домінує кінь — 16 особин (72,6 %), 

помітне місце (2 особини — 9 %) займає бізон. На думку В.М. Степанчука 

саме вони, а також дрібні хижаки (перш за все, лисиця) були основними 

об’єктами мисливської діяльності мешканців стоянки. Дослідник вважає, що 

бізон, рештки якого представлені м’ясними частинами міг потрапити на 

стоянку у якості «харчового пакета». Рештки інших великих травоїдних, 

таких як благородний і північний олені, здебільшого, представлені 

фрагментами рогів, скоріш за все, могли потрапити на стоянку в результаті 

окремих епізодичних полювань, проведених на значній відстані від неї або 

збору скинутих рогів (Табл. 2), і, на думку дослідників, значної ролі у 

стратегії полювання не відігравали [Степанчук та ін., 2004; Степанчук, 2011, 

с. 142—143; 2013, с. 32]. 

Серед залишків коня, який був основним об’єктом полювання 

мешканців стоянки у період її окупації наявні усі компоненти скелета, що 

дозволяє припускати забій тварин неподалік від поселення. А статево-

віковий склад (шість молодих, два напів-дорослих і вісім дорослих особин та 

наявність серед останніх жеребця), на думку дослідників стоянки, вказує на 

те, що впольовані тварини могли входити до складу гаремної групи. 

Найкращим періодом полювання на коней, на їх думку, вважається пізнє 

літо—рання осінь, коли відбувається сезонна міграція тварин із відкритого 

степу до річкової долини [West, 1996; cit.: Степанчук та ін., 2004, с. 69]. 

Враховуючи комплекс даних, у тому числі, зимове полювання на 

хутрових тварин (лисиця, корсак, песець, заєць) дослідники визначають 

осінньо-зимовий сезон існування верхнього шару стоянки Міра, а характер 

поселення — як осінньо-зимовий тимчасовий сезонний табір поблизу місця 

успішного полювання на групу коней, яке могло функціонувати протягом 
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кількох місяців. У нижньому культурному шарі (ІІ/2) — короткотерміновій 

зупинці мисливців виявлено невелику кількість визначених кісток двох 

економічно важливих видів: бізона і коня [Степанчук та ін., 2004, с. 70; 

Степанчук, 2011,143]. 

Серед культурних залишків Осокорівки І (горизонт VI) у 

Надпоріжжі — фауністичні рештки бізона, коня, мамонта, шерстистого 

носорога, дрібних тварин. Дані про кількість кісток та особин відсутні 

(Табл. 2) [Колосов, 1964, с. 43]. 

Тобто, для стоянок Міра (шар І) і Осокорівка І (гор. VI), характерна 

різновидова фауна, що включає, перш за все, коня і бізона, а також поодинокі 

рештки інших великих травоїдних — благородного і північного оленів та 

мамонта (Міра), мамонта та шерстистого носорога (Осокорівка І (гор. VI) 

(Табл. 2). В цілому, це відповідає лісостеповим ландшафтам, які, очевидно, 

були характерні на той час для долини Дніпра. 

Фауна верхньопалеолітичних горизонтів стоянок—майстерень у 

Бирючій балці представлена невеликою кількістю кісток бізона (Табл. 2), що, 

очевидно, має відповідати, здебільшого, степовим ландшафтам Північно-

Східного Надазов’я [Матюхин, 2006; Додонов и др., 2007]. Хоча феномен 

Бирючих балок може бути, певною мірою, пов’язаний із функціональною 

специфікою пам’яток, що мають яскраво виражені ознаки кременеобробних 

майстерень. Їхні мешканці, які, напевно, приходили сюди на відносно 

короткий термін могли паралельно із основним завданням заготовки 

крем’яної сировини проводити епізодичні полювання на окремих тварин або 

приносити із собою м’ясо бізона («харчовий пакет»?). 

Серед пам’яток першого хронологічного етапу (раннього верхнього 

палеоліту) лише верхній культурний шар стоянки Міра — сезонне поселення, 

яке має виразну структуру зі слідами житла та різноманітної господарсько-

побутової діяльності. Інші пам’ятки — це або невеликі стоянки з невисокою 

щільністю відкладів культурних залишків (Осокорівка І, гор. VI, Ворона ІІІ, 

нижній шар) або кременеобробні майстерні та стоянки—майстерні у Бирючій 
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балці 2 (шари 3, 3а), 1а (шар 3) та 1в. 

Таким чином, враховуючи комплекс даних, який включає склад 

фауністичних решток, етологію тварин та структуру пам’яток можна дійти 

висновку, що мисливці раннього хронологічного етапу, здебільшого, 

здобували собі засоби для існування полюванням на різних великих 

травоїдних тварин, як поодиноких так і на відносно невеликі їх групи (кінь на 

стоянці Міра, шар І). 

Етологію диких коней дослідники визначають, здебільшого, згідно 

даних про коня Пржевальського, який ще у ХІХ столітті існував у дикому 

стані в Монголії, а нині — у заповіднику Асканія-Нова [Грум-Гржимайло, 

1896; Цит.: Климов, 1985] і, певною мірою, згідно даних про рівнинну та 

гірську зебр [Klingel, 1969; Cit.: Turner, 2002]. 

Дикі коні існують разом у двох основних угрупованнях: групах 

холостяків (від 2—3 до 15 жеребців різного віку) та сімейних (маточних) 

групах (кілька дорослих кобил, їхні лошата та молоді жеребці і кобили віком 

1—1,5 років). Дорослі жеребці у період гону створюють гаремні групи, в які 

можуть входити від однієї до 2—3 маточних груп, із яких вони на цей час 

виганяють молодих (напівдорослих) жеребців. Гаремні групи (15—20 

особин) можуть об’єднуватися в табуни до 100 особин. Певні внутрішні 

(еструс у самок, народження лошат), а також зовнішні (кліматичні зміни, 

сезонність) причини приводять до певних змін у ранговому статусі коней та у 

соціальній структурі табуна протягом року [Климов, 1985, с. 282—286]. 

Коні постійно пересуваються у межах певної території, міняючи 

пасовиська як протягом доби так і зі зміною сезонів. У холодні сезони вони 

перебувають в низьких річкових долинах, а в теплі — на плато. Тварини також 

постійно ходять на водопій, тримаючись у спекотну погоду неподалік від води. 

Як для походів до водопою так і переходів із одного пасовиська на інше вони 

використовують одні й ті самі натоптані стежки [Баскин, 1976, с. 42—45]. 

Первісні мисливці, користуючись особливостями поведінки коней 

могли підстерігати і забивати їх поблизу водопою або на шляхах постійних 
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перекочовок. Використовувуючи також певні умови рельєфу із наявністю 

урвищ, крутих схилів балок вони могли заганяти туди та забивати як окремих 

тварин так і цілі їх групи [Верещагин, Кузьмина, 1977, с. 91]. 

Що стосується визначення способів полювання на інших великих 

травоїдних — можливих об’єктів епізодичних полювань мисливців раннього 

етапу варто враховувати комплекс даних. По-перше, благородний олень, 

мамонт та шерстистий носоріг— нестадні тварини, мешканці лісостепу 

[Верещагин, Кузьмина, 1982, с. 227]. 

По-друге, є дані про варіювання групової поведінки інших великих 

травоїдних, включаючи биків. У біології розроблено моделі, які пояснюють 

таке варіювання двома основними факторами — станом харчових ресурсів та 

тиском із боку хижаків. Одні й ті самі види в різних природних умовах 

можуть поводитися по-різному. На відкритих територіях вони, здебільшого, 

створюють стада, а в закритих місцевостях мешкають поодинці або 

невеликими групами (Дьюсбери, 1981, с. 356—357). 

Згідно етнографічних даних мисливці-збирачі, що знаходилися на 

найнижчих ступенях розвитку (тасманійці, австралійці) частіше 

застосовували активні способи полювання із використанням палиць, списів. 

Інколи закидали тварин каменями, заганяли до природних пасток або довго 

переслідували їх до повного знесилення (Кабо, 1975, с. 119—120). 

Способи полювання могли варіювати в залежності від поведінки 

тварин певного виду, його фізиологічних даних (зір, нюх, слух), ступеню 

агресивності, природних умов, сезону полювання, віку та полу тварин і т.і. 

Певну уяву про способи полювання палеолітичних мисливців на 

мамонта і шерстистого носорога можна отримати із етнографічних даних про 

полювання первісних мисливців Африки на слона і носорога. Обидві тварини 

мають гарний нюх, але слабкий зір, що й використовували мисливці, щоб 

підійти до них під час полювання якнайближче [Ливингстон, 1956; Брэм, 

1958; Хєйнс, 1959; Дуглас-Гамильтон, 1981]. 

У якості зброї для полювання, згідно даних Д.Ю. Нужного, 
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представники селетоїдних культур Євразії (селетська, стрілецька, 

городцовська та дюктайська) використовували списи із органічних матеріалів 

(дерево) зі зйомними крем’яними «фасетованими наконечниками» [Нужний, 

2008, с. 190—191]. Мисливці селетоїдної традиції надчорноморських степів 

раннього хронологічного етапу, які полишили стоянки-майстерні у Бирючій 

балці 1а (шар 3), 1в і 2 (шари 3, 3а) та стоянку Міра (шар І), очевидно, також 

застосовували «фасетовані наконечники», переважно підтрикутної та 

листоподібної форм (Рис. 84, 1, 2). 

Отже, мисливська стратегія мешканців стоянок першого 

хронологічного етапу (раннього верхнього палеоліту), враховуючи дані про 

природно-кліматичні умови, структуру пам’яток, об’єкти полювання та 

згідно положень теорії оптимального споживання [Winterhalder, 1981, p. 26], 

могла частіше базуватися на неспеціалізованому полюванні на великих 

травоїдних, як поодиноких так і на невеликі їх групи. За такої мисливської 

стратегії в організації життя, згідно теорії мобільних стратегій [Binford, 1980; 

Kelly, 1983, p. 296], у них мала переважати резидентна мобільність. Тобто, 

вони, очевидно, досить часто могли міняли місце розташування базового 

табору, здебільшого, попутно вирішуючи різноманітні проблеми 

забезпечення як харчовими так і іншими ресурсами. Хоча, у певні, більш 

забезпечені періоди (сезони), при наявності необхідної щільності здобичі в 

організації життя у них могла зростати роль логістичній мобільності. Тобто, 

ці два види мобільності, в цей час, скоріш за все, доповнювали одна одну за 

умови переважання резидентної. 

5.2.2. Мисливські стратегії та організація життя середнього 

хронологічного етапу. 

Згідно сучасної стратиграфічної схеми українських палеогеграфів 

середній (ІІ) хронологічний етап (27/26—18/17 тис. р. т.) доби верхнього 

палеоліту (середній верхній палеоліт) співпадав із бугським холодним етапом 

формування лесових відкладів зі слідами ембріонального похованого грунту 

в нижній частині, що вказує на короткочасне потепління на початку етапу 
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[Герасименко, 2004, 2010]. На півдні України в цей час переважали близькі 

до перигляціальних ландшафти із домінуванням трав’янистої рослинності 

ксеротичного типу за участю полину, лободових, злакових [Сиренко, Турло, 

1986, с. 106—108]. 

Згідно даних російських палеогеографів початок переходу від 

дунаєвського потепління (брянський похований грунт) до останнього 

валдайського зледеніння на Східноєвропейській рівнині датується часом 

близько 24 тис. р. т. Для нього було характерне зростаюче похолодання 

клімату, яке досягло свого максимуму близько 20—18 тис. р. т. [Величко и 

др., 1999, с. 8], що корелюється із даними про максимальне поширення 

льодового покрову в Євразії близько 18 ± 2 тис. р. т. [Арсланов, 1992, с. 18] 

(Табл. І). 

Тобто, впродовж середнього хронологічного етапу клімат на півдні 

Східноєвропейської рівнини змінювався від помірно континентального — на 

початку, до екстраконтинентального холодного аридного із річною сумою 

опадів 250—350 мм та переважанням степової рослинності — в кінці 

[Величко и др., 1999, с. 49; Сиренко, Турло, 1986, с. 175]. 

Виразні стратифіковані пам’ятки початку середнього хронологічного 

етапу (27/26—23 тис. р. т.) у степовій зоні відсутні. 

Наступний часовий інтервал середнього хронологічного етапу (23—

21/20 тис. р. т.) представлений пам’ятками Ями, Сагайдак І, Ліски, Анетівка І 

(Табл. 11). Склад фауністичних решток великих травоїдних цих стоянок 

близький до того, який характерний для пам’яток раннього хронологічного 

етапу: бізон, кінь, мамонт, шерстистий носоріг, благородний та північний 

олені. Фауністичні рештки представлені поодинокими особинами тварин (у 

тих випадках, коли такі дані зафіксовано) (Табл. 2), а стоянки — здебільшого, 

невеликі базові табори [Кротова, 1986а; Станко, Григорьева, 1977; 

Смольянинова, 1990]. 

Тобто, очевидно, що мисливські стратегії та організація життя 

мешканців стоянок у цей час були близькими до тих, які практикувало 
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населення степової зони на ранньому хронологічному етапі — переважання 

неспеціалізованого полювання на великих травоїдних та резидентної 

мобільності. 

Д.Ю. Нужний, згідно власної періодизації розвитку мисливської 

складної метальної зброї з використанням крем’яних мікролітів-вкладенів, 

припускав початок їх застосування близько 28 тис. р. т. на півдні Східної 

Європи оріньякськими мисливцями (стоянка Сюрень І у Криму). Це були 

складні (кістяні або дерев’яні) наконечники списів із мікролітами-

вкладенями сагайдацько-муралівського типу, які у вигляді виступаючих 

шипів могли кріпити до наконечників за допомогою обмотки (Рис. 84, 4). 

Дослідник висловив думку, що сліди абразивного притуплення, виявлені 

трасологами на муралівських мікролітах-лусочках [Филиппов, 1977], могли 

бути результатом спеціального оформлення гострих країв, щоб вони не 

різали обмотку. Він знайшов аналогію власній реконструкції такого 

наконечника серед етнографічних матеріалів — «спис смерті» австралійських 

аборигенів нового Південного Уельсу (Рис. 84, 3) [Нужний, 2008, с. 152, 188, 

194]. 

Скоріш за все, мешканці епіоріньякських стоянок азово-чорноморських 

степів (Сагайдак І, Анетівка І, Муралівка та Золотівка І) у другій половині 

середнього хронологічного етапу використовували на полюванні саме такі 

складні наконечники із органічних матеріалів, оснащені шипами із 

мікролітів-лусочок. 

У той же час мисливці граветської культурної традиції регіону (стоянка 

Ями), очевидно, використовували дещо інший тип вкладеневого 

наконечника. Він міг мати основу із органічних матеріалів, на яку кріпили за 

допомогою смоли мікроліти-вкладені із призматичних платівок 

(мікроплатівки з притупленим краєм та вістря гравет) (Рис. 84, 6). Такий тип 

вкладеневого наконечника, на думку Д.Ю. Нужного [2008, с. 195], з’явився у 

Східній Європі близько 25—22 тис. р. т. 

Останній часовий інтервал середнього хронологічного етапу (20—
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18/17 тис. р. т.) співпадав із максимальним похолоданням пізньовалдайського 

льодовиків’я (LGS). Палеогеографи та палеонтологи вказують, що для півдня 

Східноєвропейської рівнини цього часу були характерні такі наслідки 

зледеніння як значне зниження рівня Чорного та пересихання Азовського 

морів. Клімат був різко континентальний, із поширенням ландшафтів 

тундрово-степового і степового характеру зі спрощеною зональною 

(гіперзональною) структурою розповсюдження флори і фауни, із 

домінуванням відкритих просторів зі стадами великих травоїдних 

[Палеогеографія, 1982, с. 16—26, 67—109; Величко и др., 1999, с. 50; Гричук, 

Борисова, 2009; Формозов, 1969, с. 70—71]. 

Дослідники вважають, що наслідком зростання континентальності 

клімату, поширення гіперзональних відкритих просторів та деградації лісової 

зони були слабо виражена зональність, змішаність складу фауни ссавців у 

різних зонах, проникнення далеко на південь тундрових видів та інтенсивні 

міграції тварин у пізньому плейстоцені на території Європи [Маркова, 1982, 

с. 109—113; Алексеева, 1990, с. 76; Барышников, Маркова, 2009]. 

Тобто, у регіоні в цей часовий інтервал існував аридний клімат. Згідно 

теорій оптимального споживання та мобільних стратегій за таких умов 

невисокому рівню щільності первинної бімаси (трав’яниста рослинність 

перигляціального степу) мав відповідати високий рівень щільностї вторинної 

біомаси (великі стадні травоїдні). Стадність об’єктів полювання 

забезпечувала можливість кращого їх контролю з боку мисливських груп із 

меншою затратою часу на пошук, більшою — на переслідування. Для такої 

мисливської стратегії характерна відбірковість здобичі, тобто, спеціалізація 

полювання [Winterhalder, 1981; Kelly, 1983, p. 296]. 

У складі фауністичних решток великих травоїдних стоянок регіону, 

синхронних пессимуму останнього плейстоценового зледеніння абсолютно 

переважає бізон (88 % від числа особин великих травоїдних), що дозволяє 

припускати існування у цей час у регіоні стратегії спеціалізованого 

полювання на бізонів. 
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Згідно етнографічних та етноархеологічних даних такий варіант 

життєзабезпечення первісних мисливців-збирачів базується на переважанні 

загінних полювань, які дозволяють створювати значні немобільні запаси 

продуктів харчування і досить тривалий час мешкати разом відносно 

великим колективам людей [Lee, 1968, p.11; Binford, 1983, p.124—127; Soffer, 

1985, p. 253—258; Кабо, 1975]. 

5.2.2.1. Стратегія спеціалізованого  полювання на бізонів. 

Для реконструкції стратегії спеціалізованого полювання на бізонів 

верхньопалеолітичних мисливців надчорноморських степів важливими є 

етнографічні та етноархеологічні дані про північно-американських мисливців 

на бізонів. 

Вітчизняні дослідники у тій чи іншій мірі використовували для 

реконструкцій мисливських стратегій, методів полювань та розбирання 

здобичі верхньопалеолітичних мисливців на бізонів Північного 

Надчорномор’я етнографічні та етноархеологічні дані про плейстоценових-

голоценових мисливців на бізонів Північної Америки [Зубарева (Бибикова), 

1948; Пидопличко, 1953; Григорьева, 1968; Кротова, 1985, 1986а, 1988б, 

1994а,б, 2013; Сапожников, 1986б, 1987а,г, 1989г, 1992, 1994а, 1995, 2003а,б, 

2005а, 2014; Залізняк, 1987, 1988, 1990в, 1996, 1998; Леонова, Миньков, 1987; 

Миньков, 1991; Краснокутский, 1992, 1999; Krasnokutsky, 1996; Сніжко, 

2001, 2002]. 

Нижче пропонуємо узагальнену етноархеологічну модель стратегії 

спеціалізованого полювання на бізонів та виконану на її основі 

реконструкцію стратегії спеціалізованого полювання на бізонів 

верхньопалеолітичних мисливців степів Північного Надчорномор’я під час 

максимуму пізньовалдайського похолодання — стадіалу останнього 

зледеніння (LGS). 

5.2.2.1.1. Етноархеологічна модель стратегії спеціалізованого 

полювання на бізонів. 

Створення моделі стратегії спеціалізованого полювання на бізонів 
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первісних мисливців можливе за умови використання етнографічних 

(етноархеологічних) даних та конкретних моделей стратегій 

північноамериканських мисливців на бізонів кінця плейстоцену — початку 

голоцену, виконаних американськими дослідниками. 

У роботі використано дані як етнографічної індіанської так і 

етноархеологічної палеоіндіанської моделей мисливських стратегій 

полювань на бізонів на території Великих рівнин Північної Америки, що 

простяглися у її західній частині на 4000 км з півночі на південь і являють 

собою передгірне плато Кордільєр. 

Для сучасного рельєфу Великих рівнин характерні еродовані плато із 

врізаними долинами та розвиненими системами балок. Розповсюджені 

покривні суглинки, леси, подекуди — піщані дюни, вкриті сухими степами. 

У центральній частині сучасних Великих рівнин (Високі рівнини) домінують 

різнотравно-ковилові степи, а в південній частині — убога ксерофітна 

рослинність (кактуси, юкки, агави) на каштанових грунтах. У пізньому 

плейстоцені після 11 тис. р. т. для Високих рівнин були характерні прерії, а 

для південної частини Великих рівнин — трав’янисті степи із острівками 

деревної рослинності. Для обох територій характерні пізньоплейстоценові 

пам’ятки мисливців на бізонів [Frison, 1991; Васильев, 2004, с. 18—21]. 

Для характеристики мисливської стратегії, що базується на загінних 

полюваннях на бізонів важливими є дані про їх організацію — методи, 

розміри груп учасників (мисливців та помічників), визначення періодичності 

таких полювань та інтервалів між їх проведенням на одних і тих же місцях 

забою. 

Методи організації та проведення великих колективних полювань на 

бізонів відомі за етнографічними даними — письмовими свідченнями 

європейських мандрівників, які спостерігали такі полювання піших «до 

контактних» індіанських мисливців на бізонів Великих Рівнин Північної 

Америки (Рис. 85, І) та спогадів туземних інформаторів, записаних 

американськими дослідниками. Відомі також реконструкції таких полювань 
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палеоіндіанських пізньоплейстоценових мисливців згідно археологічних та 

етнографічних даних. Ця інформація систематизована в ряді праць 

американських дослідників [Wheat, 1972; Kehoe, 1967, 1973, 1999; Frison, 

1974, 1978, 1991, 2004; Frison and Stanford, 1982; Frison and Todd, 1987; 

Stanford, 1999; Carlson, Bement, 2012]. 

Наведемо коротку характеристику методів загінних полювань — 

основи мисливської стратегії логістично організованих спеціалізованих 

мисливців на бізонів. Такі полювання не були стабільними впродовж року у 

зв’язку із сезонними змінами у щільності та поведінці тварин. 

Американські дослідники вважають, що стратегії загінних полювань на 

бізонів у Північній Америці базувалися на знанні мисливцями як маршрутів і 

періодів міграцій так і біологічних особливостей, характеру, поведінки 

тварин та оцінці мисливцями періоду їх найкращої кондиції для заготівлі 

м’яса. Відмічають, що найкращий час для загінних полювань — осінь-

початок зими (із деякими варіаціями для індіанського та палеоіндіанського 

періодів). Бізони у цей час збиралися у стада, споживали підсохлу траву, 

тому їх м’ясо було більш калорійним, сухішим, аніж літом і краще 

зберігалося [Frison, 1974, p. 19—20; Carlson, Bement, 2012]. 

Згідно етнографічних даних великі загінні полювання потребували 

участі значної кількості людей, спеціальної підготовки та ряду дій, які 

включали як розвідку місця перебування стада так і спеціальну підготовку 

місця загону (спорудження коралю та/або «крил загону» — ліній із куп гною, 

каменів, тощо, які мали направляти тварин у кораль). Сам процес загону 

складався із заманювання і загону групи бізонів у кораль та забою тварин у 

ньому [Kehoe, 1973, p. 170—188]. 

Велике значення при підготовці загінного полювання мав вибір і оцінка 

топографічних особливостей місцевості з наявністю природної пастки та 

використання її для загону тварин. Інколи використовували лише природну 

пастку, інколи — доповнювали її коралем або іншою штучною перепоною 

[Frison, 1978, 1991]. Т. Кехоу реконструював, згідно етнографічних даних, 
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саме таке поєднання крутого схилу і кораля у процесі загінного полювання 

на бізонів індіанцями ХІХ ст. [Kehoe, 1973, p. 184] (Рис. 85, ІІ). 

Вважається, що спорудження коралів — відносно пізнє явище, 

характерне для історичних індіанців, археологічно простежене також із 

середини архаїчного періоду (близько 4500 років тому) (Рис. 85; 86). У 

палеоіндіанський період воно використовувалося рідко [Фризон, 1989, с. 12]. 

Дослідники відзначають, що як індіанські так і палеоіндіанські 

мисливці на бізонів частіше створювали коралі у місцевостях, де можна було 

знайти матеріали для їх будівництва [Kehoe, 1967, 1973]. Так, під час 

загінного полювання у Канаді (штат Альберта) у 1882 році для спорудження 

коралю було використано загострені жердини, звернені гострими кінцями 

всередину та жердини, вкриті льодом — на вході у кораль («щоб бізони не 

змогли вийти»). Для створення «крил загону», які мали направляти бізонів у 

кораль використали жмути верболозу [Kehoe, 1967, 1999] (Рис. 86, І). 

Згідно етнографічних даних коралі іноді споруджували із 

недовговічних матеріалів — снігу, льоду, гною, навіть, заморожених туш 

попередньо впольованих бізонів. Дослідники припускають використання 

таких матеріалів і палеоіндіанцями, що частково може пояснювати факти 

відсутності залишків кораля у процесі археологічних розкопок, хоча згідно 

побічних даних він мав би бути — наприклад, на бізоновому місці забою 

(kill-site) Джон Міллер у штаті Колорадо (Центральні рівнини), який 

датується близько 10 000 років тому. Тут, згідно стратиграфії та планіграфії, 

визначено проведення двох різносезонних загінних полювань (одного — в 

кінці осені/взимку, іншого — у кінці зими/навесні), під час яких було забито, 

приблизно, по 150 бізонів [Stanford, 1999, p. 438, 451—453]. 

Комплекс дій, пов’язаних із підготовкою та проведенням колективних 

загінних полювань на бізонів включав і ритуальні обряди, які провадили як 

на місці загону так і в таборі і які мали сприяти успішному полюванню 

[Kehoe, 1973, p. 178—187]. Так, піші Ассінобойни розміщували в середині 

коралю голову(и) бізона(ів) і встановлювали поруч «ритуальний шест» 
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(«medicine pole») [Denig, 1929; cit.: Stanford, 1999] (Рис. 86, ІІ). Проведення 

ритуальних обрядів, подібних тим, що відомі з етнографічних даних 

вважають можливими і під час проведення загінних полювань 

палеоіндіанськими мисливцями. Як вказує Д. Стенфорд, під час розкопок на 

місці забою Джон Міллер всередині скупчення знахідок — гаданого місця 

коралю, зведеного зі снігу чи льоду вдалося зафіксувати поблизу черепа 

бізона сліди дерев’яного стовпа, який він інтерпретує як ритуальний 

[Stanford, 1999, p. 451]. 

Відомі на Великих Рівнинах палеоіндіанські місця колективних 

полювань на бізонів дослідники класифікують як за топографічною ознакою 

так і способом забою тварин. Найбільш поширеним способом загінного 

полювання було «скидання» («jump») тварин у природну пастку, 

здебільшого, за рахунок перепаду висот. Це міг бути загін у яр із крутими 

відкосами (Олсен-Чаббек, Мортлач, Броскінтон), у глибоку западину на 

борту великого яру (Галл-лейк), до краю крутого скельного навісу (Хед-

Смешт-Ін) або кручі над річкою (Плейнв’ю, Ліпскомб, Бонфай-Шелтер). 

Іноді тварин заганяли на піщану дюну, яка виконувала роль природної пастки 

(Каспер, Файнлі) [Kehoe, 1973, p. 158—168; Frison, 1974, p. 11—14, 1978, 

1991; Carlson, Bement, 2012]. 

Досить розповсюдженим способом колективних полювань 

палеоіндіанців вважається забій бізонів у «рівчаковій пастці». У цьому 

випадку мисливці могли, користуючись ситуацією, коли група тварин 

знаходилася на дні рівчака (паслася або поверталася із водопою) гнати її 

наверх по рівчаку до зручної перепони, наприклад, до крутої стінки у його 

верхів’ї, де і відбувався процес забою. Для ряду палеоіндіанських стоянок 

реконструюють саме такий спосіб загінного полювання (Стоун-біч, Егейт 

Бейсен, Хоукін, Джонкі) [Frison, 1974, p. 11 14; 1978, p. 150—153, 193—210; 

2004]. 

Базуючись на даних про поведінку бізонів Д. Фрізон робить висновок 

про можливий зв’язок між кількістю забитих тварин та вибором конкретного 
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способу полювання. Так, спосіб «скиданя» («jump») він вважає можливим за 

умови значних розмірів групи бізонів. Застосування цього способу базується 

на «ефекті паніки», коли налякані тварини біжать спресованою масою, що не 

дозволяє їм відокремитися у процесі загону. Цей ефект не спрацьовує для 

групи бізонів невеликих розмірів, які можуть повернути назад, розбігтися в 

сторони, не досягши місця «скидання». У випадку полювання на відносно 

невелику групу тварин, на думку дослідника, більш прийнятним може бути 

спосіб використання «рівчакової пастки» [Frison, 1978, p. 148; 2004]. 

Кількість забитих бізонів на палеоіндіанських місцях загінного 

полювання варіює у межах від кількох десятків до кількох сотень особин. 

Іноді утилізували тільки частину забитих тварин. Наприклад, в Олсен-

Чаббеку із 190 впольованих бізонів 39 лишилися незайманими [Wheat, 1967, 

1972]. Деякі місця забою мисливці використовували неодноразово у різні 

сезони (Каспер), деякі — впродовж сотень чи навіть тисяч років, у результаті 

чого накопичувалися багатошарові відклади (Галл-лейк, Сімонсен, Велтер-

фолт) [Kehoe, 1973; Frison, 1974, 1991, 2004]. 

Можливі розміри груп первісних мисливців — учасників колективних 

полювань дослідники визначають, враховуючи як етнографічні матеріали так 

і моделювання відношень «хижак-жертва» та оцінку природних ресурсів 

регіону. Проаналізувавши теоретичні розробки із цієї проблематики О. 

Соффер, наприклад, дійшла висновку, що оптимальний розмір групи 

мисливців для пізнього плейстоцену міг становити близько 6 -7 чоловік 

[Soffer, 1985, p. 308]. 

Д. Фрізон для палеоіндіанських мисливців Великих Рівнин припускає 

варіювання розміру колективу учасників полювання в залежності від розміру 

групи (стада) тварин, способу полювання, природних та топографічних умов. 

На його думку, група мисливців близько 12 чоловік могла успішно справитися 

із організацією складної загінної операції. Вона могла існувати у такому складі 

певний час, організуючи повторні полювання, а коли необхідність у 

колективних зусиллях відпадала — розпастися [Frison, 1978, p. 147]. 
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Середню частоту загінних полювань палеоіндіанських мисливців на 

бізонів дослідник оцінює як щорічну впродовж кількох років, після чого мала 

бути перерва, необхідна для накопичення критичної маси тварин у даній 

місцевості. У проміжок часу поміж великими загонами могли 

використовувати інші способи полювання. Він вважає, що на багатошаровій 

стоянці Вор сайт інтервал між великими полюваннями однієї й тієї ж групи 

міг становити близько 25 років [Frison, 1978, p. 244]. 

Згідно етноархеологічних даних про північноамериканських мисливців 

на бізонів у періоди між великими загінними мисливськими операціями вони 

практикували, здебільшого, індивідуальні способи полювання на поодиноких 

тварин або на невеликі їх групи — як бізонів так і інших великих травоїдних 

[Frison, 1974, 1978, 1991, 2004; Kehoe, 1973]. 

Існує дві основні моделі мисливської стратегії історичних/ 

пізньодоісторичних та палеоіндіанських мисливців на бізонів Північної 

Америки — етнографічна та етноархеологічна. 

Раніше американські дослідники палеоіндіанських суспільств 

мисливців на бізонів пізньоплейстоценового періоду використовували для їх 

інтерпретації етнографічну модель мисливської стратегії 

північноамериканських мисливців на бізонів історичного часу. Дослідження 

ж останніх десятиліть археологічних і археозоологічних матеріалів 

палеоінданського (плейстоцен) та пізньодоісторичного (голоцен) періодів 

внесли у ці інтерпретації значні корективи [Frison, 1982, 1991; Todd, 1987, 

1991]. 

Основним способом полювання на бізонів історичних та 

пізньодоісторичних (голоценових) північноамериканських індіанських 

мисливців було колективне загінне полювання із використанням природних 

пасток або штучних загорож-коралей [Frison, 1974, 1978, 1991] (Рис. 85, 86). 

Мисливці на бізонів влаштовували великі загінні полювання у кінці літа — 

на початку осені, коли бізони мали найкращу форму, а їхнє м’ясо було 

найвищої якості [Kehoe, 1967, 1973, p. 183—184; 1999]. 



 329

Згідно етнографічних даних, індіанці на базі цих полювань створювали 

довготермінові мобільні запаси м’ясної їжі — сушеного і в’яленого м’яса та 

пеммікану, який виготовляли у вигляді пасти із розтертого в порошок 

сушеного м’яса, змішаного з кістковим жиром та ягодами [Народы Америки, 

1959, с. 249]. Тому для пізньодоісторичних (голоценових) індіанських 

стоянок, які досліджуються способом археологічних розкопок характерна 

висока ступінь утилізації туш бізонів, яка проявляється у великій кількості 

розбитих кісток та наявності в культурному шарі ям і каменів, які 

використовували для виварювання жиру із кісток [Todd, 1991]. 

Широке застосування американськими вченими низки методів 

дослідження археологічних і палеонтологічних матеріалів доби плейстоцену 

та голоцену, їх співставлення із етнографічними матеріалами сприяли 

визначенню особливостей тієї та іншої моделей мисливських стратегій. 

Дослідники дійшли висновку, що як сезони великих загінних полювань так і 

стратегії створення довготермінових запасів м’ясних продуктів у 

палеоіндіанських (пізньоплейстоценових) та пізньодоісторичних 

(голоценових) мисливців на бізонів суттєво відрізнялися. 

Визначення сезону загибелі тварин згідно ступеню стертості та 

прорізування зубів для великої серії палеоіндіанських місць забою бізонів у 

Північній Америці показало, що більшість їх відноситься до холодного 

сезону (Каспер, Файнлі, Хорнер, Хелл-Геп, Муррей Спрінгс, Эгейт Бэйсен та 

ін.), хоча є й невелика кількість місцезнаходжень теплого сезону, у тому 

числі, тих, які використовувалися неодноразово. Крім того, для 

палеоіндіанських кістковищ (kill-sites) характерна невисока ступінь утилізації 

туш бізонів у порівнянні з пізньодоісторичними [Todd, 1991]. 

Деякі дослідження біологічного та палеогеографічного характеру, у 

тому числі, встановлення дієти бізонів та особливостей природної 

обстановки пізнього плейстоцену Північної Америки дозволили 

американським дослідникам зробити висновок про те, що період високої 

харчової цінності викопних форм північноамериканських бізонів був 
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довшим, ніж у сучасних бізонів, що пояснюється особливостями природної 

обстановки епохи плейстоцену. 

Крім того, переважання холодного сезону забою бізонів 

палеоіндіанцями пояснюється іншою, у порівнянні з етнографічно відомою, 

стратегією створення мисливцями запасів м’яса. Вони не практикували 

виварювання жиру із кісток для виготовлення пеммікану, тому що більш 

калорійне м’ясо плейстоценових бізонів не потребувало додаткових запасів 

жиру. Палеоіндіанські мисливці створювали довготермінові немобільні 

запаси м’ясних продуктів за рахунок загінних полювань та використання 

заморожених на місці забою туш бізонів упродовж всього холодного періоду 

року. За звичай, стоянки (базові табори) розташовувалися неподалік від місць 

забою/сховищ [Todd, 1991]. 

Створення сховищ харчових запасів — необхідна умова спеціалізованої 

мисливської стратегії логістично організованих груп. У етнографічній та 

етноархеологічній літературі є теоретичні обгрунтування «стратегії 

зберігання» і конкретні етнографічні та археологічні дані про її існування. 

Р. Шелк підкреслює значення практики зберігання харчів як одного із 

механізмів, завдяки яким з’являється спеціалізація можливих способів 

використання харчових ресурсів [Shalk, 1977, p. 231]. Р. Келлі вважає, що 

згідно із практикою зберігання, ресурсних характеристик, часових і 

просторових параметрів ресурсних коливань можна чекати різні типи 

суспільств мисливців-збирачів [Kelly, 1995, p. 342]. 

Перш за все, практика зберігання харчів пов’язана із особливостями 

природного середовища, завдяки яким існує достатнє забезпечення продуктів 

споживання у одні сезони та їх відсутність або недостатність — в інші. 

Створення запасів продуктів (як рослинного так і тваринного походження) 

характерне для етнографічно відомих груп мисливців-збирачів різних частин 

світу, де є сезонні коливання у їх забезпеченості. Але мешканці північних та 

середніх широт практикують цю стратегію частіше, ніж мисливці-збирачі, 

наприклад, тропіків. 
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Важливою рисою стратегії спеціалізованого полювання на бізонів 

палеоіндіанської моделі є сворення сховищ м’ясних харчових запасів на 

місцях загінних полювань. Л. Бінфорд наводить приклади найбільш звичних 

зимових сховищ замороженого м’яса поблизу місць забою тварин сучасними 

північними мисливцями на крупну дичину, у тому числі, мисливцями на 

бізонів північноамериканських рівнин — сховищ у вигляді куп заморожених 

туш («high-bulk storage») [Binford, 1993, p. 114]. 

На думку американських дослідників, палеоіндіанські мисливці також 

створювали немобільні запаси м’ясних продуктів у вигляді заморожених на 

місцях забою туш бізонів [Frison, 1982; Todd, 1991]. Крім того, згідно 

етнографічних даних, первісні мисливці у теплу пору року робили запаси 

в’яленого (сушеного) м’яса [Binford, 1993, p. 114]. 

Отже, на базі використання етнографічних і етноархеологічних даних 

та конкретних моделей стратегій північноамериканських мисливців на 

бізонів кінця плейстоцену — початку голоцену, виконаних американськими 

дослідниками створено модель стратегії спеціалізованого полювання на 

бізонів первісних мисливців. У ній використано дані як етнографічної 

індіанської (голоцен) так і етноархеологічної палеоіндіанської (пізній 

плейстоцен) моделей мисливських стратегій полювань на бізонів на території 

Великих рівнин Північної Америки. 

5.2.2.1.2. Реконструкція стратегії спеціалізованого полювання на 

бізонів верхньопалеолітичних мисливців Північного Надчорномор’я. 

Реконструкція стратегії спеціалізованого полювання на бізонів 

верхньопалеолітичних мисливців Північного Надчорномор’я для часового 

відтинку, синхронного пессимуму останнього плейстоценового зледеніння 

(20—18/17 тис. р. т.), переважно, базується на аналізі даних із археології, 

палеонтології, палеогеографії, археоозоології та використанні 

етноархеологічної моделі стратегії спеціалізованого полювання на бізонів, 

створеної згідно етнографічних (етноархеологічних) даних і моделей 

стратегій північноамериканських мисливців на бізонів кінця плейстоцену — 
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початку голоцену. 

Враховано також результати нових досліджень верхньопалеолітичних 

пам’яток Північного Надчорномор’я та вивчення їх археологічних і 

палеонтологічних матеріалів, у тому числі, із застосуванням сучасних 

методів. Весь комплекс даних дозволяє в загальних рисах реконструювати 

стратегію полювань верхньопалеолітичних мисливців на бізонів азово-

чорноморських степів часу пессимуму останнього плейстоценового 

зледеніння та внести певні корективи у попередні інтерпретації. 

Аналіз археологічних даних та фауністичних решток великих 

травоїдних стоянок регіону, синхронних пессимуму останнього 

плейстоценового зледеніння вказує на абсолютне переважання у їхньому 

видовому складі бізона (88 % від числа особин великих травоїдних). Є 

пам’ятки із монобізоновою фауною (Амвросіїське кістковище, Велика 

Акаржа, Золотівка І), та домінуванням бізона у різновидовому складі фауни 

(Амвросіїська стоянка, Анетівка ІІ). На стоянці Нововолодимирівка ІІ у 

рівних пропорціях (50/50 %) представлені залишки поодиноких особин 

бізона і коня. На деяких стоянках інші великі травоїдні (кінь, північний 

олень, сайгак) представлені в невеликій кількості. Іноді трапляються невеликі 

травоїдні (заєць, бобер, байбак, дрібні гризуни) та хижаки (бурий ведмідь, 

вовк, песець, росомаха, борсук), птахи. Фауна Осокорівки І (гор. Vа, IVб) 

включає рештки тварин: зубр (бізон), кінь, заєць, вовк, бобер (гор. Vа) та 

зубр (бізон) і заєць (гор. IVб) (Табл. 2). 

Деякі археологічні пам’ятки представлені комплексами, які включають 

розташовані поруч базові табори та місця забою/розбирання (Амвросіївка) чи 

тільки розбирання (?) (Анетівка ІІ) мисливської здобичі, що вказує на 

проведення колективних (загінних?) полювань на бізонів. 

Хоча на стоянках Золотівка І та Велика Акаржа [Праслов, Щелинский, 

1996; Сапожников, 2003а] не виявлено слідів спеціалізованих місць 

забою/розбирання мисливської здобичі, значні розміри поселень і 

представлена на них монобізонова фауна дозволяють припускати, що 
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мисливська стратегія їхніх мешканців також могла базуватися на 

колективних (загінних?) полюваннях на бізонів. 

Склад фауністичних решток, що включає декілька  представників 

великих травоїдних  кількох відносно невеликих стоянок цього часу 

(Муралівка, Осокорівка І, гор. IVа, Vб) (Табл. 2), очевидно, вказує на 

застосування її мешканцями менш відбіркової мисливської стратегії у менш 

забезпечені сезони/роки. 

Амвросіївка та Анетівка ІІ — унікальні пам’ятки мисливців на бізонів, 

археологічні та фауністичні матеріали яких є джерелом цінної інформації для 

реконструкції стратегії спеціалізованого полювання на бізонів мисливців 

Північного Надчорномор’я для часового відрізку, синхронного пессимуму 

останнього плейстоценового зледеніння (20—18/17 тис. р. т.). Комплексний 

характер, велика площа, насиченість знахідками, склад фауни пам’яток — 

риси, які засвідчують практикування їх мешканцями колективних (загінних 

?) полювань на бізонів. 

Амвросіївський комплекс — пам’ятка, що включає базову стоянку та 

розташоване поруч із нею місце загінного полювання, що було і місцем, 

здебільшого, первинного розбирання туш забитих тварин. 

На території кістковища, відкритій за всі роки досліджень (близько 

320 кв. м.) знайдено (і визначено МКО/MNI) рештки більше 650 забитих 

бізонів (Табл. 2; 3) [Krotova and Belan, 1993; Кротова, 2010, 2013]. 

І.Г. Підоплічко вважав, що, згідно попередніх підрахунків загальної площі 

(разом із недослідженою) та товщини культурного шару, всього в кістковищі 

могли знаходитися рештки близько 1000 бізонів, забитих, на його думку, в 

результаті одноразового загінного полювання [Пидопличко, 1953]. 

Виявлені у північно-східній частині кістковища уступи та стерильні 

прошарки у розповсюдженні кісток свідчать про неодноразове накопичення 

культурного шару, що повинно було відповідати кільком (мінімум, двом) 

епізодам полювань [Борисковский, 1953а, с. 341; Krotova and Belan, 1993, 

p. 139; Кротова, 2010, с. 162, 167] (Рис. 11; 36, А). 
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Фауністичні рештки представлені кістками бізонів усіх частин скелету 

із переважанням черепів та кінцівок (Білан, 2013; Julien, 2013), що 

характерно для місць забою/розбирання мисливської здобичі [Binford, 1989]. 

У культурному шарі кістковища виявлено кістки зі слідами 

розбивання/різання та крем’яні вироби, серед яких переважають м’ясні 

ножі — знаряддя розбирання туш бізонів [Сапожникова, 1994, 2003, 2005] і 

27 кістяних наконечників списів та близько 100 крем’яних мікролітів-

вкладенів (Рис. 27—34) до кістяних наконечників списів — знарядь 

полювання. 

На Амвросіївській стоянці загальна відкрита площа за всі роки 

досліджень склала близько 180 кв. м. У результаті досліджень кінця 1990—

2000-х років, накопичено значну колекцію фауністичних решток, що 

походить зі східної (розкоп ІІІ) та західної (розкоп ІV) ділянок. У колекції 

абсолютно домінують кістки бізона (Bison priscus) — 28 особин (96,2%), 

присутні поодинокі кістки коня (Equus (Equus) Latipes) — 1 особина (3,8%) і 

зайця (Lepus sp.) (Табл. 2). Західна ділянка була місцем вторинного 

розбирання та утилізації частин туш бізонів, які, вірогідно, доставляли із 

кістковища. Ця ділянка у той же час, була і місцем виготовлення та 

використання крем’яних та кістяних знарядь (переважно для обробки шкур) 

(Рис. 48—50; 52) [Кротова та ін., 2008; Кротова, 2013; Krotova et al., 2016]. 

Анетівка ІІ — поселення зі складною структурою, основну площу 

якого займали дві функціонально відмінні частини. Одна із них, площею 

близько 500 кв. м –— макроскупчення (східна ділянка) культурних відкладів 

із численними крем’яними виробами та фауністичними рештками, 

переважно, бізонів, які включали усі частини скелету, у тому числі, черепи. У 

його південній частині було зафіксовано округле (овальне) у плані площею 

близько 4 кв. м скупчення залишків дев’яти черепів бізонів зі слідами 

червоної вохри (Рис. 87). За три метри від нього знайдено фрагмент черепа 

людини (жінки віком 17—25 років — згідно визначення В.П. Алексєєва) без 

будь-яких ознак поховання. Значну частину культурних решток складали 
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вироби з кременю (див. розділ 4: Рис. 68, 69), кістки і рогу (Рис. 88, 89) 

[Станко, 1989б; Станко и др., 1989]. Дослідники визначають скупчення як 

територію, де могли проходити ритуальні обряди [Григорьева, 1987; 

Краснокутский, 1992а]. 

Трасологічне визначення вибірки крем’яних виробів із макро- 

cкупчення, проведене Г.В. Сапожниковою, показало, що на цій ділянці 

переважно займалися обробкою мисливської здобичі (розбирання туш, 

обробка шкур, кістки та рогу) та, можливо, виготовленням мисливського 

спорядження — держал для списів і стріл [Сапожников, Сапожникова, 2011, 

с. 116]. В цілому, макроскупчення визначають як територію, де проходили як 

виробничі процеси так і ритуальні обряди. 

Є й неопублікована думка В.Н. Станка (усне спілкування із автором на 

конференції, м. Маріуполь, 2004 р.) про те, що на східній ділянці базовий 

табір міг бути влаштований на попередньому місці забою бізонів. 

Друга частина (західна ділянка), що включає близько 40 ізольованих 

мікро-скупчень кісток тварин та невеликої кількості виробів із кременю, у 

тому числі, рубаючі знаряддя з крем’яної гальки. Серед фауністичних решток 

у скупченнях представлені такі частини скелету бізона як черепи, щелепи, 

частини спинного хребта, окремі хребці, лопатки. Знайдено також вироби із 

інших порід каменю — великі камені-ковадла, невеликі абразивні камені та 

ножі зі сланцю. Більшість мікроскупчень дослідники вважають місцями 

розбирання окремих туш бізонів [Станко, 1989б, 1996; Stanko, 1999; 

Главенчук, 2017]. 

Комплекс, розташований на північ від першої, східної, ділянки (макро-

скупчення) складався лише із мікро-скупчень виробів із кременю — жовен, 

ядрищ, уламків, знарядь, каменів-ковадел, абразивів та відбійників. 

Дослідники вважають, що тут проходив повний цикл обробки кременю — від 

розколювання жовен до виготовлення знарядь [Станко, 1989б, 1996; Stanko, 

1999: Главенчук, 2007, 2017]. 
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На території поміж макро- та мікроскупченнями кременю (східною та 

північною частинами стоянки) було відкрито ділянку округлої форми 

діаметром близько 4,5 м, інтенсивно пофарбовану каоліном. Для неї 

характерна низька насиченість специфічними знахідками — фрагментами 

перепалених кісток та шматками вохри і каоліну. На думку дослідників, у 

цьому місці мешканці поселення могли виготовляти та застосовувати фарби 

[Stanko, 1999; Главенчук, 2017]. 

Згідно даних про планіграфію та склад знахідок на різних ділянках 

стоянки В.Н. Станко, останнім часом, інтерпретував їх як виробничі та 

ритуальні, а саму пам’ятку — як господарсько-сакральний комплекс або 

поселення та святилище мисливців на бізонів [Станко, 1999; Stanko, 1999]. 

В опублікованих списках фауни стоянки названо 23 види ссавців. Із них 

п’ять належать до основних, економічно важливих (промислових) видів 

великих травоїдних, серед них домінує бізон (Bison priscus deminutus 

Grom.) — 25017 кісток/160 особин, присутні сайгак (Saiga tatarica L.) — 5/4, 

північний олень (Rangifer tarandus L.) — 590/8, благородний олень (Cervus 

elaphus L.) —1/1, кінь (Equus latipes Grom.) — 120/12. Економічно важливі 

види представлені також дрібними ссавцями та хижаками: заєць (Lepus sp.) — 

4/1, байбак (Marmota bobac L.) — 31/5, ведмідь (Ursus sp.) — 4/2, росомаха 

(Gulo gulo L.) — 1/1, вовк (Canis lupus L.) — 3/1, песець (Alopex sp.) — 11/4, 

борсук (Meles meles L.) — 1/1. Птахи представлені однією невизначеною 

кісткою [Бибикова, Старкин, 1989; Старкин, 2006, с. 90] (Табл. 2). 

Окрім того, зібрано колекцію із 11 видів гризунів та комахоїдної 

тварини, останки яких походять із промивки грунту зі стоянки і які не 

відносяться до числа економічно важливих тварин [Старкин, 2006, с. 90]. 

Серед фауністичних решток великих травоїдних у Анетівки ІІ 

абсолютно домінує бізон — 160 особин (86,3 %). Інші види представлені 

значно меншою кількістю особин: кінь — 12 (6,5 %), північний олень — 8 

(4,2%), сайгак — 4 (2,6 %); благородний олень — 1 (0,5 %) 

Визначення сезону полювання є важливою складовою реконструкції 
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мисливських стратегій. Для Амвросіївського кістковища визначення сезону 

має багатолітню історію. І.Г. Підоплічко, який інтерпретував пам’ятку як 

місце одноразового великого полювання із одночасною загибеллю цілого 

стада бізонів у 1000 голів визначив сезон їх загибелі як кінець весни — 

початок літа згідно знахідок одиничних кісток телят «утробного віку або не 

старше двох місяців» із розкопу 1940 року [Пидопличко, 1953, с. 66]. 

В.І. Бібікова за матеріалами розкопок 1940-х років згідно статево-

вікового складу стада бізонів та наявності кісток телят віком до кількох 

місяців визначила сезон загибелі тварин як холодний (кінець літа — осінь, 

зима) [Зубарева (Бибикова), 1948]. 

Н.Б. Леонова і Є.В. Миньков спочатку висловили точку зору про 

можливість полювань амвросіївських мисливців протягом року [1987, с. 42]. 

Пізніше вони зробили уточнення і визначили їх як весінні [Миньков, 1991, 

с. 12; Леонова и др., 2006]. 

Н.Г. Білан і А.В. Старкин визначили сезон загибелі бізонів у 

Амвросіївському кістковищі як зимовий згідно даних про склад стада та 

зразки зубів із певними ступенями стертості й прорізування із колекцій 1940-

х і 1980-х років [Krotova and Belan, 1993, p. 134—135]. 

Американський археозоолог Л. Тодд, вивчивши колекції зубів та щелеп 

кістковища із розкопок 1935-го та 1980—1990-х років за зразками стертості 

та прорізування зубів виділив кілька груп тварин, загибель яких припадає на 

три холодні сезони — жовтень, грудень, березень [Todd, 2013; Кротова, 1998, 

2003а]. 

Згідно визначень М-A. Джулієн фауністичних матеріалів (1980—1990-і 

рр. розкопок) із Західного розкопу кістковища за стертістю-прорізуванням 

зубів та ступенем приростання епіфізів кісток кінцівок сезон загибелі тварин 

на цій ділянці припадає на зиму—весну [Julien and Krotova, 2008]. А згідно 

досліджень, проведених нею разом із іншими спеціалістами (Г. Бошерен, 

А. Бурке, Д. Дрюкер, М. Пату-Матіс) за зразками із 25 нижніх третіх молярів, 

які походять із розкопок кістковища та стоянки 1980—2000-х років за 
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вмістом залишків твердих ізотопів вуглецю у зубній емалі було зроблено 

припущення про те, що на пам’ятці представлено неодноразові різносезонні 

(осінь, зима, весна) мисливські епізоди [Julien et al., 2008, 2010, 2012]. 

Тобто, більшість визначень сезону загибелі бізонів у Амвросіївському 

кістковищі з використанням сучасних методик вказує, що полювання 

проводили, здебільшого, у холодні сезони, хоча є дані і про мисливські 

операції в альтернативні, теплі, сезони. 

У Анетівці ІІ сезони полювань визначено В.І. Бібіковою та 

А.В. Старкіним згідно фауністичних матеріалів. Посилаючись на віковий 

склад решток бізонів, серед яких представлено усі вікові групи від тільки 

народжених до зовсім старих дослідники зробили висновок як про 

перебування бізонів поблизу стоянки так і полювання на них упродовж року. 

Доказом функціонування поселення в осінньо-зимовий сезон вони вважають 

наявність рештків північного оленя та песця, які могли перебувати в районі 

стоянки тільки пізно восени та взимку [Бибикова, Старкин, 1989, с. 129, 131; 

Старкин, 2006]. 

Окрім того, знахідка чотирьох кісток сайгака, які належать, як мінімум, 

трьом особинам — дорослій, напівдорослій і дуже молодій тваринам, на їх 

думку, вказує на перебування цього виду та полювання на нього у літній 

період [Бибикова, Старкин, 1985, с. 47—51; Старкин, 2008, с. 62, 63]. 

Остаточне вирішення проблеми сезонів полювань на бізонів 

мешканцями стоянки, мабуть, буде можливим за умови уточнення та 

співставлення існуючих даних із даними визначень за допомогою інших 

сучасних методик. Все ж, полювання на бізонів мешканцями стоянки 

протягом року не виключає, що саме колективні (загінні?) полювання могли 

припадати на холодну пору. 

Топографічні умови Амвросіївського кістковища зручні для 

проведення загонів способом «скидання». Тому, очевидно, можна 

припускати проведення тут неодноразових полювань саме у такий спосіб. У 

той же час, зважаючи на наявність питної води у глибокій, основній, балці 
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Казенній та оцінюючи уступ у борті балки — правого її притоку із рештками 

бізонів як зручний шлях вниз на водопій та вгору із водопою на плато не 

можна виключати можливості застосування амвросіївськими мисливцями і 

способу «рівчакової пастки». Поки що важко визначити, з яким саме 

способом полювання була пов’язана штучна перепона (поріг), сліди якої 

простежено у північно-східній частині кістковища. Не виключено, що її 

могли використовувати під час полювань обома способами (див розділ 3: 

Рис. 11; 36) [Кротова, 2010, 2013]. 

Для Анетівки ІІ, можливо, більш реальним буде припущення про 

використання способу «рівчакової пастки», враховуючи як, очевидно, 

багаторазовий і різносезонний характер мисливських операцій так і відносно 

невелику, як для багаторазових полювань, кількість забитих бізонів. 

І.Г. Підоплічко вважав, що група амвросіївських мисливців могла 

включати більше 70 чоловік, а разом із жінками у ролі загінщиків — близько 

100 [Пидопличко, 1953]. Така кількість учасників, на його думку, була 

необхідна для організації разового загінного полювання на стадо бізонів 

кількістю понад 1000 особи, яке дослідник реконструював для пам’ятки. Ця 

реконструкція більше схожа на етнографічні дані про великі загінні 

полювання піших історичних «доконтактних» північноамериканських 

мисливців на бізонів із використанням складних загінних комплексів 

(коралів, ліній загону), які потребували значних зусиль та великої кількості 

учасників як для спорудження комплексів і участі у загоні так і в подальшій 

утилізації здобичі [Kehoe, 1973, p. 170—188]. 

Згідно археологічних даних колективні полювання палеоіндіанського 

періоду були значно скромнішими. По аналогії з ними, та маючи дані про 

неодноразові мисливські операціїї як в Амвросіївці так, очевидно, і в 

Анетівці ІІ, можна прийняти за основу для реконструкції розміру груп 

спеціалізованих пізньопалеолітичних мисливців (учасників загонів) на 

бізонів Північного Надчорномор’я варіант Д. Фрізона — близько 12 чоловік [ 

Frison, 1978, p. 147]. 
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Для визначення можливих часових інтервалів між проведенням 

мисливських загінних операцій в Амвросіївці варто враховувати той факт, 

що у товщі культурного шару кістковища практично немає стерильних 

прошарків, окрім ситуаціїї у північно-східній частині зі стерильними 

прошарками у районі порогів на місці можливої штучної перепони (див 

розділ 3: Рис. 22; 36). Можна припустити, що саме цей стерильний прошарок 

фіксує значну (від кількох до десятків років ?) перерву між серією ранніх 

(нижче порога) і більш пізніх (вище порога) мисливських операцій. Ті та інші 

могли відбуватися досить часто, можливо, і щорічно або з перервами у кілька 

років. 

Результати ізотопного аналізу колекції із 25 нижніх третіх молярів 

бізонів із Амвросіївки показали, що згідно оцінок певних поєднань ізотопів 

вуглецю в зубній емалі для амвросіївської популяції бізонів характерні певні 

особливості харчової та просторової поведінки [Julien et al., 2012]. 

По-перше, бізони харчувалися виключно трав’яним степо-луговим 

кормом, характерним для пізньоплейстоценових природних умов із 

відкритими ландшафтами, який вони доповнювали споживанням лишайника 

у холодні сезони. По-друге, популяцію характеризує відносна осілість із 

міжсезонними пересуваннями у межах певного регіону з метою зміни 

пасовиська, без ознак дальніх міграцій. Тобто, її просторова поведінка була 

аналогічною поведінці сучасних бізонів. Можливо, що саме перебування 

бізонів поблизу стоянки протягом більшої частини року і забезпечувало 

відносну періодичність проведення загінних полювань. 

До того ж, результати цих досліджень дозволяють ставити питання про 

те, чи був степовий плейстоценовий бізон Східної Європи мігрантом на 

великі дистанції, що важливо для реконструкцій стратегії полювання на 

бізонів [Julien et al., 2012]. 

Бізона, зазвичай, вважають видом — мігрантом серед великих 

травоїдних епохи Плейстоцену [Gamble, 1986, p. 105]. Етологи повідомляють 

про значну рухливість стад бізонів у зв’язку зі швидким вибиванням 
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пасовиськ, наявністю або відсутністю гнусу, фенологією вегетації 

рослинності, товщиною снігового покрову та іншими проявами сезонних 

кліматичних коливань. Певні популяції бізонів мали більш або менш постійні 

маршрути таких кочівок, які поєднували зимові та літні пасовиська. Все ж, 

відмічають неоднаковий масштаб і амплітуду міграцій. Іноді тварини могли 

мігрувати, не зважаючи на сприятливі умови зимівки (низький рівень 

снігового покрову) і, навпаки, залишатися на зимівлю в місцях із 

несприятливими умовами [Баскин, 1976, с. 110—113]. 

Палеонтологи припускали можливість великих сезонних міграцій для 

пізньоплейстоценових бізонів — мешканців відкритих просторів 

[Пидопличко, 1953; Формозов, 1969, с. 70], хоча вони і відмічали наявність 

сприятливих умов у пізньому плейстоцені для зимівлі копитних на 

плакорних ділянках степових ландшафтів із низьким рівнем снігового 

покрову [Формозов, 1969, с. 74]. 

Останнім часом дослідники дискутують з приводу терміну «міграція», 

вказуючи на його досить загальний і неясний зміст. К. Ходсон та Р. Норріс 

вважають, що його вживають у різних контекстах, маючи на увазі як сезонні 

пересування на довгі дистанції з однієї місцевості до іншої (направлені та 

висотні) у зв’язку із сезонними змінами у забезпеченні ресурсів так і взагалі 

«рухливість», «розсіювання», «кочування», що відноситься до щоденної 

необхідності тварин у русі, яка є унікальною поведінковою адаптацією 

самозбереження. Вони пропонують розрізняти ці поняття і визначати: 

«міграцію» як пересування із одного району до іншого з компонентом 

повернення, а «рухливість» як пересування із одного району до іншого без 

повернення (у всякому випадку, за досить короткий період)» [Hodson and 

Norris, 2008, p. 4; cit.: Julien et al., 2012, p. 4]. 

Досить повна добірка даних про поведінку сучасних європейських та 

північно-американських бізонів, яка базується на вивченні вільних та напів-

вільних популяцій доводить невелику роль міграцій у житті тварин. Сезонні, 

здебільшого, висотні міграції характерні для європейського (Bison bonasus) 
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та степового американського (Bison bison bison) бізонів, що мешкають у 

гірських місцевостях. Для канадського бізона (Bison bison athabascae) 

міграції не характерні. Останнім часом серед дослідників дані для 

історичного часу про сезонні міграції великих мас (стад) 

північноамериканських бізонів на далекі дистанції дискутується [Julien et al., 

2012, p. 3]. 

Не виключено, що у більшості існуючих реконструкцій стратегій 

полювань пізньоплейстоценових мисливців на бізонів Північного 

Надчорномор’я, виконаних раніше вітчизняними дослідниками, у тому числі 

автором даної роботи, роль великих дальніх міграцій тварин була дещо 

перебільшена. 

У періоди між проведенням колективних загінних полювань на бізонів 

верхньопалеолітичні мисливці регіону цього часу (максимальне 

пізньовалдайське похолодання) могли, подібно північно-американським 

мисливцям пізнього плейстоцену — раннього голоцену, практикувати менш 

відбіркову стратегію індивідуальних способів полювання як на бізонів так і 

на інші види великих травоїдних, серед яких, окрім бізона, найчастіше 

траплявся кінь. 

Створення верхньопалеолітичними мисливцями довготермінових 

запасів м’ясної їжі, перш за все, за рахунок використання заморожених туш 

тварин у холодні сезони — важлива складова реконструкції стратегії 

спеціалізованого полювання. 

Так, логістично організовані верхньопалеолітичні мисливці Середнього 

Подніпров’я, на думку О. Соффер, практикували стратегію створення 

немобільних сховищ м’яса, а також кісткової сировини для виготовлення 

знарядь та інших виробів на території стоянок. Саме так вона інтерпретує 

більшість господарських ям, заповнених кістками тварин, які знаходяться 

поблизу жител із кісток мамонтів і створюють разом із ними господарсько-

побутові комплекси (ГПК), досліджені на стоянках Мізин, Межиріч, 

Добранічівка та ін. [Soffer, 1985, p. 253—257]. 
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Дані про можливу практику зберігання замороженого м’яса 

амвросіївськими мисливцями можна отримати як згідно визначення сезонів 

полювання (переважно, холодні) так і деяких особливостей фауністичних 

решток — анатомічних груп, слідів розбивання та різання крем’яними 

знаряддями на кістках [Кротова, 2009]. 

Можна припускати, що забій бізонів у холодні сезони в Амвросіївці 

забезпечував можливість заморожування туш бізонів та використання їх як 

запасів їжі аж до повного відтаювання. Очевидно, топографія кістковища 

(заглиблений уступ на схилі рівчака) була зручною для влаштування сховища 

прямо на місці забою, де заморожені та припорошені снігом туші тварин 

могли зберігатися від пізньої осені до ранньої весни без особливих 

додаткових споруд. 

У культурному шарі Амвросіївського кістковища було зафіксовано дві 

анатомічні групи (черепи разом із першим шийним хребцем — атлантом) 

(див розділ 3: Рис. 10, А), які можна розцінювати як непряме свідчення 

розбирання туш у замороженому стані, тому що, згідно даних Л. Бінфорда, 

саме у такий спосіб Нунамюти членували заморожені туші великих тварин 

[Binford, 1981, p. 91, 107, 110, 137]. 

Сліди нарізок та давніх зламів на кістках із розкопок кістковища 

1980—1990-х років були інтерпретовані як результат білування, членування, 

зрізання м’яса, здобування мозку. Та серед цих зразків були відмічені й такі, 

що можна розцінювати як сліди розбирання туш бізонів у замороженому 

стані [Кротова, Сніжко, 1993, с. 78, 82]. Перш за все, це деякі фрагменти 

кісток нижніх кінцівок (велика гомілкова, променева/ліктьова, плюснева, 

п’ястна) зі слідами давніх зламів [Кротова, Снежко, 1996, с. 146]. У свіжому 

стані їх, за звичай, разбивали із метою здобування мозку, а в 

замороженому — розбирання туші [Binford, 1981, p. 145]. 

Крім того, згідно етнографічних даних первісні мисливці у теплу пору 

року робили запаси в’яленого (сушеного) м’яса [Binford, 1993, p. 114]. 

Можна припускати, що амвросіївські мисливці також могли використовувати 



 344

подібну техніку заготівлі м’ясних припасів, доказом чого можуть бути деякі 

зразки кісток із нарізками із кістковища, интерпретовані як сліди зрізання 

м’яса. Серед них — фрагменти остистих відростків, лопатки, тазові [Кротова, 

Сніжко, 1993, с. 75—80, 83], тобто, м’ясні частини туш. М’ясо з них могли 

зрізати одразу після забою та в’ялити (сушити) безпосередньо поблизу від 

місця забою — розбирання. 

Можна погодитися із думкою Г.Є. Краснокутського, який припускає, 

що мисливці Анетівки ІІ, як і деяких інших пам’яток з бізоновою фауною 

Північного Надчорномор’я, могли практикувати створення сховищ 

замороженного м’яса у холодні сезони [Краснокуский, 1992; Krasnokutsky, 

1996]. 

Згідно аналогії з етнографічними та етноархеологічними даними про 

ритуальну діяльність мисливців на бізонів Північної Америки можна 

припускати проведення подібних дій верхньопалеолітичними мисливцями на 

бізонів азово-чорноморських степів та визнати слушність точки зору 

дослідників про наявність можливих слідів проведення ритуалів мешканцями 

Амвросіївки та Анетівки ІІ [Борисковский 1953а; Станко, 1989, 1999; Станко 

и др., 1992; Григорьева, 1987]. 

Зброя спеціалізованих верхньопалеолітичних мисливців на бізонів 

степів Північного Надчорномор’я, згідно реконструкцій П.Й. Борисковського 

та Д.Ю. Нужного, складалася із дерев’яних(?) списів із кістяними 

наконечниками, оснащеними крем’яними мікролітами-вкладенями, які, 

можливо, кріпили за допомогою смоли. Кістяні наконечники та мікроліти-

вкладені знайдені в культурному шарі Амвросіївки як у кістковищі так і на 

стоянці (див розділ 3: Рис. 27—30; 33). 

В Анетівці ІІ мисливське спорядження із кістки представлене великою 

серією кістяних наконечників списів та «стрілок» (Рис. 88), а також 

фрагментом гарпуна (Рис. 89, 1). Значна частина численних та різноманітних 

мікроплатівок із притупленим краєм, скоріш за все, застосовувалася як 

мікроліти-вкладені (Рис. 68; 69). Лише крем’яні мікроліти наявні у 
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комплексах Великої Акаржі (Рис. 70) та Новолодимирівки ІІ (Рис. 67). 

Реконcтрукції способів кріплення мікролітів-вкладенів на кістяних 

наконечниках списів виконані П.Й. Борисковським (Рис. 84, 5) і 

Д.Ю. Нужним (Рис. 84, 6) [Борисковский, 1953а, с. 339; Нужний, 2008, 

с. 188]. Д.Ю. Нужний також припускав можливість появи та епізодичного 

використання у цей час луку та стріл зі складними наконечниками із 

органічного матеріалу, до яких кріпили за допомогою смоли крем’яні 

мікроліти [Нужний, 2008, с. 188, 195—196; Нужний, Кротова, 2007] 

(Рис. 84,7). 

Таким чином, упродовж часового інтервалу, синхронного пессимуму 

останнього плейстоценового зледеніння практика здобування харчових 

ресурсів життєзабезпечення в регіоні, здебільшого, базувалася на стратегії 

спеціалізованого полювання на бізонів зі значною роллю колективних 

(загінних?) полювань, проведення яких дозволяло створювати мисливцям у 

холодні сезони сховища немобільних запасів м’яса — заморожених туш на 

місцях забою тварин. Хоча можна припустити, що у теплі сезони вони могли 

практикувати створення запасів продуктів у вигляді сушеного (в’яленого) 

м’яса. 

Можливість застосування такої стратегії базувалася на існуванні в 

регіоні в цей час аридного клімату та високого рівня щільністі великих 

травоїдних, перш за все, бізонів. Відповідно, в організації життя населення 

регіону в цей час переважала логістична мобільність, коли базовий табір 

довше залишався поблизу запасів м’яса, а різноманітні стратегічні задачі 

(пошук і здобування палива, мінеральної сировини для виготовлення 

знарядь, тощо) їхні мешканці вирішували шляхом створення спеціалізованих 

загонів. У менш забезпечені періоди мисливці могли практикувати також 

індивідуальні способи полювання та організацію життя, що базувалася на 

резидентній мобільності. 

5.2.3. Мисливські стратегії та організація життя пізнього 

хронологічного етапу. 
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Пізній (ІІІ) хронологічний етап (17—10 тис. р. т.) доби верхнього 

палеоліту (пізній верхній палеоліт) співпадає із епохою пізньольодовиків’я, 

коли після максимального похолодання на Східноєвропейській рівнині 

відбувалися досить часті і різкі коливання клімату, що створювало стресові 

ситуації у природному середовищі, які призводили до значних змін у складі 

флори і фауни [Сиренко, Турло, 1986; Величко та ін., 1999; Арсланов, 1992; 

Dolukhanov, 1993]. 

Природні умови цього часу поступово втрачають гіперзональний 

характер, починають змінюватися склад та співвідношення представників 

великих травоїдних у пізньому мамонтовому фауністичному комплексі, 

зменшуються їхні розміри, що, звичайно, впливало на мисливські стратегії 

[Палеогеография …, 1982, с. 109—111; Верещагин, 1979; Soffer, 1985, p. 477]. 

Цінні дані для реконструкції мисливських стратегій та організації 

життя населення регіону на пізньому хронологічному етапі доби верхнього 

палеоліту накопичено в результаті досліджень двох груп пам’яток. Більш 

ранню групу цього етапу складають стоянки Кам’яні балки І—ІІІ у Північно-

Східному Надазов’ї (Ростовська область, Росія) [Леонова и др., 2006], а 

пізнішу, фінальнопалеолітичну — Рогалицько-Передільська група у басейні 

Сіверського Дінця (Луганська область) [Горелик, 2001]. 

Група кам’янобалківських стоянок розташована поблизу х. Недвигівка 

М’ясниківського району, Ростовської області (Росія) на правому березі балки 

Кам’яної, яка впадає в р. Мертвий Донець (старицю р. Дон). Вона включає 

три базові стоянки, які знаходяться на трьох сусідніх мисах високого борту 

балки на відстані 400—500 м одна від одної, а також декілька 

місцезнаходжень поблизу них [Медведев, 2016]. 

Згідно серії абсолютних некаліброваних дат пам’ятки існували 

впродовж часового інтервалу від 16 500 до 12 000 років тому. Дослідники 

вважають, що, загалом, згідно даних спорово-пилкового аналізу, їх заселення 

співпадає з короткочасними періодами потеплінь та розповсюдженням у 

низьких частинах рельєфу лісових біоценозів, а інтервали між 
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заселеннями — із періодами похолодань і домінування степової рослинності 

[Леонова, 1999; 2002; Леонова и др., 2001-2002, 2006, 2015]. Хоча вони і 

вказують, що під час формування основного (ІІ) культурного шару стоянки 

Кам’яна балка ІІ існували обидва типи ландшафтів — переважно, 

лісостеповий та степовий. Усі три стоянки вважають базовими, хоча і з 

різними термінами та інтенсивністю використання [Леонова и др., 2006, 

с. 279]. 

Стоянка Кам’яна балка ІІ (ІІ шар) забезпечена результатами найбільш 

детальних досліджень палеоекології, палеонтології та структури. Досліджене 

на площі близько 2000 кв. м [Леонова, Виноградова, 2018] поселення має 

складну структуру (Рис. 90, А). Серед фауністичних решток переважають 

великі травоїдні: бізон — 40 особин (48,2%), кінь — 35 особин (42,2%), 

північний олень — 5—6 особин (7,2%), лось — 2 особини (2,4%), а також 

невелика кількість кісток барана. Окрім того, знайдено рештки бурого 

ведмедя (1—3 особини), зайця, а також значну кількість перепалених кісток 

байбака (Табл. 2 ) [Леонова и др., 2006, с. 219, 280]. 

Основні промислові тварини — бізон і кінь. Відсортованість частин 

скелетів вказує, що забивали тварин на значній відстані від стоянки, на 

територію якої транспортували лише м’ясні частини туш. Тому тут частіше 

зустрічаються кінцівки (верхні частини), фрагменти тазових і лопаткових 

кісток, але слабо представлені хребці і щелепи (Рис. 90, Б). Дослідники 

припускають існування у районах проведення полювань спеціалізованих 

мисливських таборів [Леонова и др., 2006, с. 280—281]. 

Фауністичні рештки на площі стоянки розповсюджені нерівномірно. 

Решток бізона (разом із кістками барана і ведмедя) більше всього знайдено в 

центральній частині. Залишки коня (разом із кістками північного оленя ) — 

переважно, у південній та південно-західній частинах. До того ж, помічена 

різниця у співвідношенні частин скелетів основних видів тварин, яка близька 

до тієї, що характерна для різносезонних (осінніх і весінніх) 

північноамериканських пам’яток. 
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Це дало підстави дослідникам дійти висновку про різні, 

«альтернативні» сезони полювання (восени — на коня та північного оленя, 

весною — на бізона, барана, ведмедя) і, відповідно, різні сезони 

використання певних ділянок поселення: південної і південно-західної 

ділянок — у «холодну» пору року, а центральної — в «теплу». Виявлені в 

культурному шарі мікрогоризонти, на їх думку, доводять, що територія 

поселення заселялася неодноразово (можливо, тричі), а термін кожного 

заселення міг тривати близько 8—10 місяців [Миньков, 1991, 1993; Леонова, 

1999; Леонова и др., 2006, с. 140, 236]. 

Одношарова стоянка Кам’яна балка І на кінець 1990-х років була 

повністю досліджена. Загальна відкрита площа склала більше 500 кв. м. 

Дещо порушений культурний шар товщиною від 0,2 м до 0,6 м знаходився на 

глибині 0,8 м від поверхні у відкладах палево-бурого суглинку і включав 

крем’яні вироби, фрагменти кісток тварин, раковини молюсків, перепалені 

кістки, сліди вохри. 

Структура стоянки складається із двох скупчень знахідок овальної 

форми площею близько 20—22 кв. м кожне, на відстані 150 м одне від одного 

з чіткими контурами, іноді відзначеними ямками із вкопаними кістками. 

Скупчення дослідники інтерпретують як залишки двох самостійних 

наземних, не заглиблених легких житлових об’єктів [Леонова и др., 2006]. 

Фауна стоянки включає рештки зубра (Bison priscus), бурого ведмедя 

(Ursus arc.) та риб (Табл. 2). Колекція раковин молюсків (визначення 

Л.А. Нєвєсской) нараховує кілька сотень екземплярів середньосарматського 

(Tapes gregorius Goldf) та карангатського (Cerithium vulgatum Brug.) часу 

[Гвоздовер, 1964, с. 38]. 

Тришарова стоянка Кам’яна балка ІІІ має найбільш виразну колекцію 

фауністичних матеріалів із ІІ (основного) культурного шару (визначення Е.А. 

Вангенгейм), представлених визначеними фрагментами кісток (NISP) 

наступних видів: кінь (Equus ferus) — 298, (Equus hidruntinus) — 1, бізон 

(Bison priscus) — 83, сайга (Saiga tatarica) — 1, північний олень (Rangifer 
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tarandus) — 9, благородний (червоний?) олень (Servus elaphus) — 3, лисиця 

(Vulpes vulpes) — 1, вовк (Canis lupus) — 4, заєць (Lepus sp.) — 1, байбак 

(Marmota bobac) — 2 (згідно даних Є.В. Минькова, опублікованих Б.Г. 

Плохенко) [Плохенко, 2015; див. також: Kitagava et al., 2018, tabl 2]. Серед 

основних промислових тварин (кінь і бізон) значно переважає кінь. 

Мисливські стратегії мешканців кам’янобалківських стоянок 

базувалися на здобуванні тварин, пристосованих як до степових так і 

лісостепових ландшафтів та застосовуванні різноманітних способів 

полювання. Спорадичне проведення загінних полювань дослідники 

припускають для мешканців поселення основного (ІІ) культурного шару 

Кам’яної балки ІІ і часу його окупації близько 16500—15500 років тому 

[Леонова и др., 2006, с. 280—281]. 

Система організації життя мешканців стоянок упродовж періоду 

заселення стоянок у різні відрізки фінального плейстоцену, згідно даних 

Н.Б. Леонової, була відмінною. Ранній етап (16,5—14 тис. р. т.) 

представляють стоянки Кам’яна балка І та ІІ (ІІ шар) зі слідами житлових 

комплексів та складної виробничо-побутової діяльності, які заселялися 

неодноразово [Леонова, 1999, с. 89 ]. 

Здається, здебільшого, для поселень (базових стоянок) цього періоду 

прийнятна точка зору дослідників про відносну осілість їхніх мешканців, які 

могли провадити на них більшу частину року (8—10 місяців) в альтернативні 

сезони, вирішуючи харчові та ресурсні (кам’яна сировина) проблеми шляхом 

створення спеціалізованих мисливських таборів і організації досить дальніх 

сировинних експедицій [Леонова и др., 2006, с. 281]. 

У мисливських таборах поблизу місць полювання вони розбирали 

здобуті туші тварин, готували їхні частини для транспортування у базовий 

табір та, можливо, обробляли шкури і робили припаси кісткової сировини 

для обробки. Вважають, що табори відстояли від базових стоянок не далі, ніж 

на сотню кілометрів. 

Експедиції з метою поповнення крем’яної сировини могли 
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організовувати на дещо більшу відстань. Згідно спектрального аналізу 

кремінь на кам’янобалківських стоянках походить із родовищ басейну 

р. Кринки, притоку Міуса, із яких найближчі знаходяться на відстані 80—

150 км на північний-захід [Леонова и др., 2006, с. 284]. Тобто, саме така 

модель організації життя характерна для мисливців із домінуванням 

логістичної мобільності. 

На більш пізньому часовому відізку пізнього хронологічного етапу 

(близько 13—12 тис. р. т.) існували стоянки Кам’яна балка ІІ (шар І) і 

Кам’яна балка ІІІ із трьома біднішими культурними шарами без слідів 

житлових комплексів. Вони, на думку дослідників, могли з’явитися в 

результаті одноразових заселень. Н.Б. Леонова пояснює ці відміни в 

структурі пам’яток зміною екологічних умов існування (похолодання в кінці 

плейстоцену), які супроводилися зміною життєвого укладу населення 

[Леонова, 1999, с. 89]. Згідно цих даних, можна зробити припущення, що 

організація життя мешканців кам’янобалківських стоянок пізнього етапу 

заселення, могла базувалася на переважанні резидентної мобільності. 

Група Рогалицько-Передільських стоянок включає 22 стоянки та 

місцезнаходження, розташовані на ділянці вододілу річок Айдар і Йовсуг, 

притоків р. Сіверський Донець площею близько 12 кв. км поблизу х. Рогалик 

та с. Передільське Станично-Луганського району Луганської області 

[Горелик, 2001, с. 19—20]. Встановлено «геологічну синхронність 

виникнення палеолітичних пам’яток» регіону та залягання їхніх культурних 

шарів у близьких стратиграфічних умовах, які відповідають Дріасу (DR-2) 

[Герасименко, 1997; Горелик, 2001, с. 231]. 

О.Ф. Горелік об’єднує всі скупчення, місцезнаходження та стоянки в 

кілька окремих поселень, аргументуючи правомірність такого обєднання, 

окрім синхронності та однокультурності, близькістю типів кам’яної сировини 

та техніки її розколювання, наявністю аплікацій кам’яних сколів (ремонтаж), 

що походять із різних скупчень, логікою просторово-функціональної 
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структури поселень, що включають, доповнюючи одне одного, 

різнофункціональні ділянки [Горелик, 2001, с. 291—295]. 

Базуючись на дослідженні планіграфії стоянок Рогалицько-

Передільської групи, даних аналізу сировини для кам’яних знарядь, видового 

складу фауністичних колекцій, що походять із деяких пунктів дослідник 

зробив досить аргументовану реконструкцію господарсько-побутової 

діяльності та економічної стратегії населення регіону — 

фінальнопалеолітичних мобільних мисливців-збирачів [Горелик, 2001, 

с. 270—284, 340—341]. 

Фауністичні рештки, виявлені на 8-ми місцезнаходженнях та стоянках 

включають коня, бізона та північного оленя із домінуванням коня (від 70 до 

100%) (Табл. 2), на якого, на думку дослідника, полювали в теплий сезон 

(весна—літо). Він вважає, що мешканці кількох стоянок (Рогалик ІІA, VII, 

XII, IIIA, IIIB), на яких зібрано представницькі колекції решток коня, згідно 

даних про кількість тварин (по 4—5 особин), вік (три основні вікові класи) та 

незначну кількість кликів у колекції зубів полювали на маточні (гаремні) 

групи [Горелик, 2001, с. 282—283]. Топографія стоянок Рогалицько-

Передільського району з пересіченим рельєфом річкових і балкових схилів 

була зручною для організації як облавних так і індивідуальних полювань на 

цих тварин із використанням засідок на постійних шляхах їх пересування 

[Горелик, 2001, с. 297]. 

Стосовно інтерпретації появи на кількох стоянках невеликої кількості 

кісток бізона (Рогалик ІІА, ХІІ, ІІІВ) та північного оленя (Рогалик ІІА, ХІІ) 

(Табл. 2) дослідник висуває гіпотезу про те, що вони могли бути впольовані в 

іншому місці і в інший час, можливо, в альтернативні сезони, а на стоянки 

були принесені в якості «харчового пакета». Він припускає, що лише на 

стоянці Рогалик VII кількість та набір решток бізона (кістки черепа та 

кінцівок) — типовий для місць забою-розбирання, який міг з’явитися в 

результаті полювання. Тобто, ця стоянка могла бути місцем забою і 
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розбирання як коней — 3 особини (66,7%) так і бізонів — 2 особини (33,3 %) 

(Табл. 2) [Горелик, 2001, с. 274, 275, 281—283, 341]. 

Серед аргументів про весінньо-літній сезон функціонування стоянок 

Рогалицько-Передільської групи, він вказує на високу топографію їх 

розташування, східну експозицію схилів, на яких вони розташовані та логіку 

просторового розміщення слідів різноманітної виробничо-побутової 

діяльності [Горелик, 2001, с. 281]. Типи стоянок дослідник оцінює як 

середньо-, коротко- та дуже коротко-термінові [Gorelik, 2005, р. 279—285]. 

Дослідник вважає визначальною рисою економічної стратегії, яку 

застосовували мисливці Рогалико-Передільського району «поєднання 

базисних елементів двох полярних типів мобільності: логістичної та 

резидентної» [Горелик, 2001, с. 341]. 

Отже, у мисливській стратегії пізнього хронологічного етапу верхнього 

палеоліту в регіоні, згідно видового складу фауністичних рештків стоянок 

(Табл. 2), можливо, певний час зберігалася провідна роль бізона із 

паралельним зростанням ролі коня (Кам’яна балка ІІ (шар ІІ): 53% і 44%; 

Дмитрівка: 65% і 35%, відповідно). На більшості стоянок представлено 

рештки поодиноких тварин обох видів, на деяких — лише бізона (Кам’яна 

балка І, Минівський яр, Кайстрова балка ІІІ, IV) або коня (Говоруха). На 

стоянках Рогалико-Передільської групи серед трьох основних видів великих 

травоїдних (кінь, бізон, північний олень) значно переважав кінь. 

Тобто, мисливська стратегія населення регіону на пізньому 

хронологічному етапі, очевидно, поступово втрачає. притаманний 

попередньому відтинку часу, спеціалізований характер, а в організації життя 

помітно зростає роль резидентної мобільності. 

У якості мисливської зброї в цей час, здебільшого, використовували 

лук та стріли, наконечниками для яких слугували різноманітні геометричні 

мікроліти (сегменти, трикутники, трапеції), представлені у комплексах 

крем’яних знарядь стоянок [Нужний, 2008, с. 196] (Рис. 84, 9—13). 

Таким чином, за доби верхнього палеоліту (повністю — на ранньому та 
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частково — на середньому і в кінці пізнього хронологічного етапів) 

населення азово-чорноморських степів, здебільшого, практикувало 

мисливські стратегії неспеціалізованого полювання на великих травоїдних із 

переважанням резидентної мобільності в організації життя. Лише в останній 

часовий інтервал середнього періоду (20—17 тис. р. т.) мисливською 

стратегією населення було спеціалізоване полювання на бізонів, а в 

організації життя переважала логістична мобільність. Часто ті та інші 

стратегії організації полювань та способу життя доповнювали одна одну. 

5.3. Поселенські стратегії верхньопалеолітичного населення 

регіону 

Складовою соціально-економічних реконструкцій є дослідження 

поселенських стратегій, що базуються на визначенні функції та структури 

археологічної пам’ятки, які, певною мірою, пов’язані з сезоном, терміном її 

існування та розміром колективу, який її залишив. Важливу роль у цих 

дослідженнях відіграють як самі археологічні матеріали так і етнографічні 

дані та методологічні підходи до їх інтерпретації. 

Для визначення структури, характеру виробничо-побутової діяльності 

на пам’ятці та можливого процесу експлуатації території за її межами 

використовують методи планіграфії та просторового аналізу, розроблені в 

археології та етноархеології, а також дані етнографії [Binford, 1983, 1989; 

Gamble, 1991; Леонова, 1994; Васільєв, 1995]. 

Більшість основних верхньопалеолітичних пам’яток степів Північного 

Надчорномор’я можна вважати базовими таборами, на території яких 

проходила різноманітна господарсько-побутова діяльність, у яку міг бути 

включений увесь склад мешканців. Структуру стоянок складають ті чи інші 

ознаки, характерні для базових таборів — житлові території, вогнища, 

виробничі центри. 

5.3.1. Житлові території стоянок. 

Наявність слідів жител на стоянках степової зони дослідники певний час 

заперечували [Ефименко, 1960; Борисковский, 1964; Борисковский, Праслов, 
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1964], хоча перші згадки в публікаціях про можливу інтерпретацію певних 

ділянок культурного шару кількох стоянок (Кайстрова балка ІІ, Осокорівка І, 

Ямбург, Дубова балка) порожистої частини Дніпра як залишків жител 

датуються ще 1930—1950-ми роками. На жаль, вони, здебільшого, не були 

підтверджені повноцінною польовою документацією, а більшість матеріалів 

цих стоянок була втрачена під час другої світової війни [Лепікаш, 1934; 

Левицький, 1946, 1949; Рогачев, 1947; Ефименко, 1953; Борисковский, 1953а]. 

Пізніше з’явилася низка робіт, присвячених вивченню структури 

степових стоянок. На території деяких із них виділено специфічні ділянки 

культурного шару, які дослідники інтерпретують як залишки житлових 

об’єктів (житлових площадок або жител) [Праслов, Филиппов, 1967; 

Праслов, 1972; Горелик, 2001; Леонова, 2002, 2003, 2009; Степанчук, 2004]. 

Виявлені на площі інших стоянок скупчення культурних залишків 

інтерпретують як господарсько-побутові комплекси (ГПК) із ознаками 

існування у межах деяких із них, окрім виробничих ділянок, житлових 

територій або й жител [Кротова и др., 1989; Кротова, 1992, 2002а, 2011а, 

2013; Сапожников, 1994б, 2003а; Сапожников, Сапожникова, 2002; Горелик, 

2001]. 

Однією із основних умов вивчення структури пам’ятки вважається її 

дослідження на всій або на значній площі та складання відповідної польової 

документації [Леонова, 1983, с. 107]. Достовірність же висновків про 

структуру стоянок, досліджених на обмеженій території може викликати 

сумніви. 

Основними критеріями виділення тих та інших об’єктів є наявність 

повноцінного археологічного джерела — культурного шару стоянки та 

використання сучасних методів і підходів до вивчення та узагальнення його 

особливостей, якісний і кількісний аналіз археологічних матеріалів, 

залучення методів і даних суміжних дисциплін, насамперед, етнографічних 

даних і моделей. 
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Пам’яток, які б відповідали цим вимогам у степовій зоні не так багато. 

Їх можна розподілити на дві основні групи. Перша із них включає стоянки 

або їх частини з ділянками культурного шару, які дослідники інтерпретують 

як сліди житлових об’єктів (жител) із залишками певних конструктивних 

деталей. До неї можна віднести стоянки: Міра (шар І), Муралівка, Кам’яні 

балки І—ІІ, Рогалик ІІ «В», Осокорівка І (гор. V-а). Другу групу складають 

стоянки, структуру яких визначають один (Ями, Говоруха, Минівський яр, 

Рогалик VІІ) або декілька (Велика Акаржа, Сагайдак І, Кам’яна балка 3, шар 

ІІ, Рогалик ІІІ) господарсько-побутових комплексів (ГПК). У межах деяких із 

ГПК виділено ділянки, які розцінюють як житлові території без залишків 

конструктивних деталей. Нижче представлено характеристику основних 

об’єктів тієї та іншої груп. 

5.3.1.1. Житлові території зі слідами конструктивних 

деталей. 

Сліди найбільш давньої житлової споруди доби верхнього палеоліту 

України було виявлено у 2000-і рр. на багатошаровій стоянці Міра, 

розташованій на правому березі р. Дніпро (с. Канівське поблизу 

м. Запоріжжя), на якій було зафіксовано два культурні шари доби верхнього 

палеоліту та сліди природної (?) пожежі між ними. Дослідження тафономії 

культурних шарів дозволили дослідникам визначити їх структуру, 

розташування на площі стоянок функціонально відмінних скупчень: слідів 

житлової конструкції, господарських ям та ямок від жердин і кілків, місць 

розбирання мисливської здобичі та місць обробки певних порід каменю у 

верхньому (І), ямки та скупчення деревного вугілля у нижньому (ІІ/2) 

культурних шарах [Степанчук та ін., 2004]. 

Для верхнього (І) культурного шару стоянки В.М. Степанчук, згідно 

планіграфічних даних розташування, перш за все, ямок від жердин і кілків 

припускає «існування наземного каркасного сферичного або циліндричного 

житла площею 14,5 кв. м із входом, зверненим до ріки». Він вважає, що 

«практично усі ямки від кілків, зустрінуті в шарах ІІ/2 і ІІ/1 відносяться до 
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часу функціонування І шару» і більшість їх є конструктивними елементами 

решток житла [Степанчук, 2011, с. 143]. Він вказує, що сліди житлової 

споруди включали «два самостійні конструктивні блоки», із яких внутрішній, 

центральний блок підпрямокутної форми площею близько 5,5 кв. м було 

зафіксовано завдяки наявності більших і глибших ямок від кілків. Контур 

зовнішнього, неправильно округлого блоку діаметром 4,0—4,6 м, який було 

визначено згідно розташування ямок від стовпчиків або кілків меншого 

діаметру у східній частині не був замкнений. У кв. 21—Е, Д міг знаходитися 

вхід до житла зі сторони річки (Рис. 91). Для будівництва наземної, 

незаглибленої житлової споруди верхнього культурного шару, на думку 

дослідника, могли використовувати стовбури та гілки сосни, шкури і кістки 

тварин та грунт [Степанчук, 2004. с. 79—88]. 

Функціональне призначення різних ділянок житла було визначено 

згідно особливостей культурного шару та складу знахідок. У найбільш 

насиченій знахідками східній, привходовій частині було зафіксовано сажисті 

лінзи — шматочки перепалених кісток та деревини, які, можливо, приносили 

з метою обігріву із розташованих неподалік (досі не виявлених) вогнищ. Тут 

же було виявлено численні крем’яні вироби та відходи їх виробництва, 

орнаментовані кістяні вироби і прикраси. На думку дослідника, ця ділянка 

була зоною найбільш активної та різноманітної діяльності мешканців 

стоянки [Степанчук, 2004, с. 84 — 88; 2011, с. 144]. 

У північній та південній частинах споруди було виявлено чітко 

локалізовані скупчення уламків різних порід каменю та розрізнених зубів 

хижаків. У тиловій, південно-західній частині споруди, на території якої, на 

думку дослідника, «можливо, за спеціально спорудженою перегородкою, 

знаходилася спальна зона» [Степанчук, 2004, с. 88]. 

Дослідник визначає тип житлової споруди стоянки Міра як «наземне 

каркасне сферичне або циліндричне житло» [Степанчук, 2004, с. 88, 2011, 

с. 143], згідно класифікації А. А. Попова жител народів Сибіру [Попов, 1961]. 
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Залишки вірогідного житлового комплексу було виявлено у 1960-і роки 

на стоянці, розташованій поблизу хутора Муралівка Неклинівського району, 

Ростовської області (Росія) на правому березі Міуського лиману. Культурний 

шар стоянки товщиною 5—10 см, який залягав у світло-бурому суглинку 

було досліджено М.Д. Прасловим на площі близько 140 кв. м. Овальне 

скупчення культурних залишків площею понад 60—70 кв. м, що складалося 

із крем’яних і кістяних виробів та кісток тварин концентрувалося навколо 

плями попелу (сліди вогнища ?) і було обмежене з північного-заходу 

штучною вимосткою із плиток та щебеню сарматського вапняку (Рис. 92). У 

публікаціях попереднього характеру дослідники інтерпретували скупчення 

як залишки житлового комплексу [Праслов, Филиппов, 1967, с. 24—25; 

Праслов, 1972, с. 70]. 

На території стоянок Кам’яна Балка І і ІІ у нижньому Подонні поблизу 

с. Недвигівка М’ясниківського району Ростовської області (Росія) було 

виявлено ділянки культурного шару, які дослідники інтерпретують як 

житлові об’єкти або комплекси, що включають кілька таких об’єктів 

[Леонова и др., 2006, с. 136—137; Леонова, 2009; Виноградова, 2009]. 

Одношарова стоянка Кам’яна балка 1, що мала чітку структуру 

культурного шару включала два скупчення знахідок овальної форми площею 

близько 20—22 кв. м кожне, розташованих на відстані 150 м одне від одного 

(Рис. 93, А). Для них характерні чіткі контури, іноді відзначені ямками із 

вкопаними кістками та залишки кількох вогнищ, розташованих по довгій осі 

скупчень [Леонова и др., 2006, с. 136—137; Леонова, 2002, 2009]. 

Дослідники інтерпретують обидва великі овальні скупчення як можливі 

залишки двох самостійних наземних, не заглиблених легких житлових 

об’єктів. Вони припускають їх різночасове (різносезонне?) використання, 

часова дистанція між якими, очевидно, не була надто великою (близькість 

типології крем’яних виробів). Сезон використання другого житлового об’єкту, 

де поблизу вогнища знайдено кістки риб визначають як теплий (весна—тепла 

осінь) (Рис. 93, Б). Вивчення скупчень та інтерпретація їх як слідів житлових 
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об’єктів послужили еталоном для дослідження подібних скупчень на інших 

пам’ятках кам’янобалківської культури [Леонова и др., 2006]. 

На тришаровій стоянці Кам’яна балка ІІ середній (ІІ, основний) 

культурний шар, згідно останніх даних, було відкрито на площі близько 

2000 кв. м [Леонова и др., 2015]. Для нього характерна значна насиченість 

знахідками і складна структура із житловою та виробничою зонами. У межах 

житлової зони досліджено кілька скупчень знахідок близької до овалу форми 

з чіткими контурами, які іноді перекривали одне одного. У межах скупчень 

виявлено залишки кількох вогнищ, іноді — ямки із вкопаними кістками 

(Рис. 94). У межах виробничої зони переважали центри первісної обробки та 

подальшого розколювання кременю, місця обробки кістки. Дослідники 

інтерпретують овальні скупчення як житлові об’кти (площадки), подібні тим, 

що були відкриті в Кам’яній балці І [Леонова, 2009; Виноградова, 2009]. 

У північно-західній частині поселення було досліджено невелике (1,5 Х 

0,7 Х 0,4 м) скупчення відсортованих (частини черепів і кінцівок) кісток 

коней і бізонів, пофарбованих червоною вохрою та кількох виробів із 

гірського кришталю. Дослідники припускають не утилітарний (можливо, 

сакральний) характер скупчення [Миньков, 1990; Леонова и др., 2006, с. 138]. 

Н.Б. Леонова представила характеристику двох основних різновидів 

житлових об’єктів кам’янобалківської культури — житлової площадки та 

житлового комплексу, які виділяються згідно кількісного та якісного складу 

знахідок і наявності специфічних елементів культурного шару — залишків 

вогнищ, cкупчень кременю і кістки [Леонова, 2009, с. 195 —201]. 

Основний житловий об’єкт, «житлова площадка» це — овальна у плані 

ділянка площею понад 20—22 кв. м, що має чіткі кордони, які порушені в 

певних місцях, де простежуються «шлейфи» знахідок (зони евакуації сміття), 

що, можливо, фіксують входи. По її довгій осі знаходяться залишки кількох 

вогнищ та скупчення кременю із високим (15—30 %) вмістом знарядь або 

фрагментів кісток — кухонних відходів і мінімальним — продуктів первісної 

обробки (2—7 %). По периферії скупчень, а іноді й у внутрішній частині, 
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поблизу вогнищ нерідко простежують ямки із вкопаними кістками — 

компактні скупчення із 3—7 крупних фрагментів кісток копитних, як 

правило, звернених епіфізами вниз і заглиблених по відношенню до рівня 

культурного шару на 15—30 см. Дослідники припускають, що вони могли 

служили для закріплення опорних стовпів і стовпчиків у ямках і розглядають 

їх як «елементи будівельних конструкцій». Скоріш за все, на думку 

Н.Б. Леонової, така овальна ділянка є залишками легкого наземного житла. 

Однак вона зауважує, що «житлові площадки» на відміну від жител навряд 

чи були огороджені і перекриті повністю [Леонова, 2009, с. 197 —201]. 

Згідно визначення дослідниці, «житловий комплекс» це — житловий 

об’єкт разом із кількома виробничими центрами поблизу нього (на відстані 

2—10 м), де проходила різноманітна діяльність, здебільшого, пов’язана із 

обробкою кременю. Загальна площа такого комплексу становить близько 

80—100 кв. м, а єдність його складових, зазвичай, підтверджують зв’язки, 

встановлені методом ремонтажу крем’яних виробів [Леонова, 2009, c. 201]. 

Простір поміж кількома вогнищами, розташованими в один ряд в 

укриттях («житлових площадках»), подібних кам’янобалківським (Рис. 94.), 

як на нашу думку, могли використовувати в холодну пору для розташування 

спальних місць. Певною аналогією такого використання є етнографічні дані, 

опубліковані Л. Бінфордом, який навів приклади подібного використання 

стоянкового простору групами австралійських аборигенів та Мрабрі 

Північного Таїланду. Він також представив узагальнену модель 

розташування спальних зон, яка базується на спостереженнях, зроблених 

серед численних груп мисливців-збирачів [Binford, 1983, р. 161—162]. 

Залишки дещо заглибленої житлової конструкції було виявлено на 

стоянці (пункті) Рогалик ІІ «В» (Станично-Луганський район, Луганська 

область), дослідженій О.Ф. Гореліком на площі 168 кв. м. Культурні залишки 

концентрувалися у скупченні овальної форми (6,0 Х 3,0 м) з чіткими 

контурами, витягнутому по довгій осі з півночі на південь. Рівень залягання 

культурних залишків тут на 0,15 м нижче по відношенню до прилягаючої 
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території з рідкою концентрацією знахідок. У межах скупчення, неподалік 

від центра, було простежено невелику локалізацію кременів зі слідами дії 

вогню (сліди вогнища ?), яка мала шлейф, витягнутий на 3 м у південному 

напрямку. Cеред знахідок: вироби з кременю з високим вмістом знарядь (16 

%) та зі слідами використання, переважно, у процесі обробки дерева, 

менше — м’яса, кістки і шкур. Дослідник інтерпретує скупчення як залишки 

дещо заглибленої житлової конструкції площею понад 18 кв. м зі слідами 

внутрішнього вогнища та виходом на південь [Горелик, 2001, с. 46—54], яка 

має ознаки спеціально спорудженого житла — чіткий контур та сліди 

заглибини [Борисковский, 1989б, с. 81]. 

На думку дослідника, пункт Рогалик ІІ «В» зі слідами заглибленого 

житла разом із пунктом Рогалика ІІ «А» та стоянкою Рогалик ХІІ, культурні 

залишки яких залягали у дещо порушеному делювіальними процесами стані 

складали єдине поселення (господарсько-побутовий комплекс). Усі вони 

були розташовані на лівому схилі Якимівської балки на відстані кількох 

десятків метрів один від одного. Їх єдність встановлено згідно даних 

ремонтажу крем’яних сколів, подібності складу кам’яної сировини та 

просторово-функціональної структури скупчень. Вони також близькі в 

культурному відношенні — належать до групи пам’яток типу Передільське 

І—Рогалик ІІ «А» [Горелик, 2001, с. 253, 292]. 

Сліди житла із певними конструктивними деталями було зафіксовано 

на стоянці Осокорівка І (гор. V-а) у Надпоріжжі, дослідженій І.Ф. Левицьким 

у 1946 році. План і опис реконструкції дослідником залишків житла № 1 із 

цього горизонту пізніше було опубліковано Ю.Г. Колосовим [Левицький, 

1946; Колосов, 1964, с. 43, табл. ХХІІІ, 22]. Їх найчастіше згадують у 

літературі як достовірні [Леонова, 2003; Сапожников, 2003а], тому вважаємо 

доцільним зупинитися більш детально саме на цих матеріалах. 

Горизонт V-а стоянки Осокорівка І залягав у лесоподібному 

верствуватому суглинку на глибині 5, 39 — 6, 24 м. У ньому І.Ф. Левицький 

у 1946 р. простежив два скупчення знахідок, кожне із яких мало близьку до 
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прямокутної форму із закругленими кутами площею від 7,5 до 15,5 кв. м. У 

центральній частині кожного із них було знайдено сліди заглиблених 

вогнищ, по кілька невеликих за площею скупчень знахідок, які включали 

вироби з кременю (знаряддя, розколотий кремінь, у тому числі, дрібні 

лусочки), фрагменти кісток тварин та шматочки вохри. Зафіксовано також 

кілька десятків ямок від жердин і кілків (?). І.Ф. Левицький інтерпретував ці 

два скупчення як залишки жител [Левицький, 1946]. 

У звіті І.Ф. Левицького загального плану розташування скупчень не 

представлено, тому відстань між ними не відома, як і контури та деталі 

розташування культурних залишків у межах одного із них. На Рис. 8 

[Левицкий, 1946, папка 11] представлено два плани розташування знахідок у 

першому скупченні («житло» № 1), які доповнюють одне одного та схема 

запропонованої ним реконструкції контурів стін житла (Рис. 95). 

На першому кресленні зафіксовано план розташування знахідок, у тому 

числі, скупчення кременю (Рис. 95, І), на другому — план і розріз залишків 

вогнища, а також інші простежені дослідником особливості культурного 

шару — вугілля, плями кольорової глини та тліну, ямки різної форми та 

діаметру (Рис. 95, ІІ). У легенді до другого креслення значне місце посідають 

елементи реконструкції ним скупчення як залишків житла («залишки 

глиняної обмазки стін», ямки від «жердин» та «кілків каркасу огорожі 

вогнища»). 

Саме друге креслення було опубліковане Ю.Г. Колосовим [1964, с. 43, 

табл. ХХІІІ, 22] як «план житла № 1». Виходячи із нього, можна зрозуміти, 

що підставою для окреслення чітких контурів житла послугували контури 

глиняної плями, очевидно якогось незвично яскравого(?) кольору, який 

виділявся на тлі лесоподібного суглинку, у якому знаходився культурний 

горизонт [Колосов 1964, с. 43]. Цю пляму І.Ф. Левицький інтерпретував як 

залишки глиняної обмазки (?) стін житла (?). Крім того, певною мірою, ці 

контури співпадають зі слідами ямок (від жердин?). На плані показано 

розрив у цьому контурі, який фіксувався ще й плямою горілої маси, що 
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тяглася у вигляді «шлейфу» від залишків вогнища у південно-західному 

напрямку (Рис. 95, ІІ). Цей розрив дослідник інтерпретував як вхід до житла 

та шлях евакуації відходів із вогнища у процесі його очистки. Навколо 

вогнища зафіксовано 39 дрібних ямок, які, на думку І.Ф. Левицького, 

залишилися від кілків, що слугували за основу каркасу вогнища. 

І.Г. Підоплічко [1969, с. 47] висловив сумніви стосовно достовірності 

«ямок від жердин та кілків» та деяких інших особливостей культурного 

шару, які він спостерігав під час розкопок Осокорівської стоянки у 1946 році 

і походження яких він, значною мірою, пояснював результатом діяльності 

землерийних тварин. Очевидно, слід дослухатися до цього застереження і 

обережно підходити до деяких інтерпретацій і реконструкцій дослідника 

стоянки як до недостатньо обґрунтованих. 

Так, що стосується його реконструкції контурів житла № 1 (Рис. 95, ІІІ) 

то навряд чи можна погодитися, що саме така запропонована дослідником 

інтерпретація способу й матеріалу зведення стін житла (лоза із глиняною 

забутовкою) та влаштування заслону навколо вогнища (враховуючи 

сумнівність походження ямок саме від кілків) є доведеною. Утім, як на мою 

думку, варто максимально використовувати дані конкретної фіксації 

розташування археологічних і фауністичних знахідок на планах, що є 

результатом скрупульозної, як на той час, методики розкопок і польової 

фіксації, яку застосовував І.Ф. Левицький (усне повідомлення Д.Я. Телегіна, 

співавтора розкопок стоянки Минівський яр). Варто також належно оцінити 

як досить достовірну його реконструкцію чотирьох місць обробки кременю 

(Рис. 95, ІІІ), що були влаштовані навколо вогнища і відповідають даним 

фіксації розташування скупчень крем’яних виробів та дебітажу, зафіксованих 

на першому кресленні (Рис. 95, І). Ця реконструкція є досить близькою до 

етнографічної моделі використання стоянкового простору поблизу вогнища 

Л. Бінфорда [Binford, 1983, pp. 152—153]. 

У процесі розкопок деяких стоянок регіону, окрім вище названих, було 

виявлено і частково досліджено ділянки, перспективні з точки зору існування 
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слідів жител. Так, на стоянці Золотівка І було частково відкрито декілька 

скупчень знахідок із чіткими межами (залишки жител ?) і рештки двох 

(зовнішніх?) вогнищ [Праслов и др., 1980; Праслов, Щелинский, 1996]. У 

нижньому шарі стоянки Федорівка досліджено вогнище складної конструкції 

зі слідами виробничо-побутової діяльності поблизу нього у [Кротова, 1986а]. 

Але жодне із вказаних скупчень, як і більшу частину площі названих стоянок 

повністю не досліджено, тому, як на мою думку, включення їх деякими 

дослідниками [Леонова, 2003; Сапожников, 2003а] до числа пам’яток із 

рештками жител є передчасним і не досить обгрунтованим. 

Таким чином, на деяких верхньопалеолітичних стоянках 

надчорноморських степів було виявлено і досліджено рештки житлових 

територій (жител) зі слідами конструктивних деталей: наземне циліндричне 

каркасне житло площею 14,5 кв. м (стоянка Міра, шар І); житловий комплекс 

овальної форми площею понад 70 кв. м зі слідами вогнища (пляма попелу) в 

центрі та кам’яною вимосткою поруч (стоянка Муралівка); сліди жител та 

житлових структур із внутрішніми вогнищами та ямками із вкопаними 

кістками (стоянки Кам’яна балка І та ІІ, 2-й шар); залишки дещо заглибленої 

житлової конструкції площею понад 18 кв. та слідами використання 

внутрішнього вогнища (стоянка Рогалик ІІ «В»); сліди житла із внутрішнім 

вогнищем та розташованими поруч із ним робочими місцями із обробки 

кременю (стоянка Осокорівка І, гор. V-а) 

5.3.1.2. Господарсько-побутові комплекси (ГПК). 

Поняття господарсько-побутового комплексу (ГПК) було введено і 

обгрунтовано у вітчиняному палеолітознавстві І.Г. Шовкоплясом для 

характеристики структури культурного шару стоянки і реконструкції 

господарсько-побутової діяльності в її межах як «суми взаємопов’язаних між 

собою жител та різноманітних господарсько-побутових об’єктів, що 

складали єдине ціле в житті мешканців стоянки» [Шовкопляс, 1977, с. 115—

120]. 
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У даній роботі поняття ГПК застосовується по відношенню до стоянок, 

для структури яких характерна наявність господарсько-побутових об’єктів, а 

житлові території (якщо вони наявні) не мають структурних елементів і 

визначаються, перш за все, завдяки якісному і кількісному аналізу розподілу 

знахідок на їх площі, іноді доповнених даними ремонтажу крем’яних 

виробів, а також використанню етнографічних моделей організації 

стоянкового простору. 

Групу стоянок із зафіксованими на них ГПК досліджено у басейні р. 

Сіверський Донець. Вони мали культурний шар in situ невеликої товщини із 

чіткими деталями. Дві з них — це поодинокі скупчення культурних залишків 

площею близько 50 кв. м (стоянка Ями) та 22 кв. м (стоянка Говоруха), 

майже повністю досліджені автором під час розкопок 1970—1980-х років у 

Луганській області (Рис. 96, 97). На третій стоянці (Минівський яр), 

розташованій поблизу с. Богородичне Словянського району Донецької 

області у 1950 році І.Г. Левицьким та Д.Я. Телегіним було повністю 

досліджено одне із двох виявлених скупчень площею близько 20 кв. м 

(Рис. 98) [Левицький, Телeгін, 1951, 1956; Кротова, 1992, 2002а]. 

Якісний та кількісний аналіз розподілу знахідок на площі вказаних 

стоянок, згідно методики Н.Б. Леонової, доповнений елементами 

функціонального аналізу та ремонтажу крем’яних виробів, а також 

використання етнографічних моделей організації стоянкового простору за Л. 

Бінфордом [Binford, 1983, p. 152—153] дозволили автору визначити їх як 

ГПК та встановити їх структуру [Кротова, 1992]. Особлива роль у визначенні 

структури стоянок, згідно методики Н.Б. Леонової [1977, 1983, с. 108], 

надається ділянкам із розрідженими знахідками і високим вмістом знарядь та 

їх зв’язку із іншими елементами культурного шару. 

На території кожної із цих стоянок визначено ділянки, пов’язані із 

виробничо-побутовою діяльністю. Здебільшого, це робочі місця та 

комплекси із обробки кременю (переважають відходи, знаряддя складають 

близько 1,5 %), а також місця приготування і вживання їжі, сконцентровані 
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навколо залишків невеликих вогнищ. Ділянки площею 10—15 кв. м, дещо 

відособлені територіально від виробничо-побутових територій поблизу 

вогнищ мають мало насичений знахідками культурний шар та високий (10—

18 %) вміст виробів із вторинною обробкою (Рис. 96 — 98). Їх можна 

інтерпретувати як місця використання і, можливо, зберігання знарядь, які, 

можливо, слугували і як житлові території, захищені легкими заслонами чи 

укриттями, де мешканці стоянок могли відпочивати, зберігати цінні речі та 

працювати під час негоди [Кротова, 1992, 2002а]. 

На двох стоянках (Ями, Говоруха) у межах таких ділянок відмічено 

місця, де, очевидно, зберігали і обробляли червону вохру, що, згідно деяких 

етнографічних даних, притаманне для місць, призначених для діяльності 

чоловіків, тому що фарби використовувалися, здебільшого, в чоловічих 

ритуалах [Binford, 1989, р. 239, 255]. 

Відповідно до етнографічної моделі використання простору поблизу 

вогнища, згідно Л. Бінфорда [Binford, 1983, р. 131—139], проведено 

реконструкцію розташування робочих місць, «зон падіння» та «зон викиду» 

відходів на площі кожного із ГПК вказаних стоянок (Рис. 96, ІІІ; 97, ІІІ ; 98, 

ІІІ) [Кротова, 2002а]. 

Стоянка Велика Акаржа (с. Великодолинське Біляївського району 

Одеської області) досліджувалася В.І. Красковським, П.Й. Борисковським 

(1950—1960-і рр.) та І.В. Сапожниковим (1980—1990-і рр.), у результаті 

чого, загалом, було відкрито площу понад 450 кв. м. Центральну частину 

поселення, яка мала значну насиченість знахідками, що не концентрувалися у 

чіткі плями І.В. Сапожников інтерпретує як територію, що неодноразово 

заселялася [Сапожников, 2003а, с. 135]. 

На периферії стоянки у процесі досліджень 1980—1990-х рр. було 

простежено чотири плями концентрації знахідок площею від 16 до 23 кв. м, 

які вважають рештками локальних господарсько-побутових комплексів 

(ГПК). З них одне (ГПК № 1) розташоване на північно-західній, а три (ГПК 
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№ 2, 3, 4) — на південно-східній околиці стоянки [Сапожников, 2003а, с. 15, 

135]. 

Аналіз планіграфії розташування знахідок та загальний статистичний 

аналіз складу крем’яних виробів кожного із ГПК засвідчує активну 

виробничу діяльність із обробки кременю на їх території [Сапожников, 

Сапожникова, 2002; Сапожников, 2003а, с. 135—162]. Відмічено також, що 

на території кожного із ГПК було утилізовано від одного до чотирьох туш 

бізонів [Секерская, 2003, с. 287—288]. 

Найбільш виразний із чотирьох господарсько-побутових комплексів 

стоянки — ГПК № 1. Це скупчення культурних решток (обробленого 

кременю, фрагментів кісток тварин, у тому числі, перепалених, зубів бізонів 

та каменів) овальної у плані форми площею понад 16 кв. м без чітких меж 

(Рис. 99). У центрі скупчення було зафіксовано «сліди лінзоподібного у 

розрізі, округлого у плані вогнища діаметром 17—18 см, глибиною 5—7 см, 

заповненого на 2—3 см від дна фрагментами перепалених кісток і попелом» 

[Сапожников, 2003а, с. 138]. Колекція обробленого кременю, яка нараховує 

2406 вироби включає нуклеуси, знаряддя (3,5 %), заготовки, відходи 

виробництва. Неподалік від вогнища було знайдено вироби з каменю — 

фрагмент абразива та два відбійника із пісковика [Сапожников, 2003а, 

с. 138—145, 161]. Фауністичні рештки складалися із 406 фрагментів кісток 

(43 — визначені) від 1 особини дорослого бізона [Секерская, 2003, с. 287]. 

Дослідник інтерпретує усі чотири ГПК «як місця короткотермінового, 

cезонного, весінньо-літнього мешкання окремих сімей общини», термін 

існування яких, на його думку, «навряд чи міг перевищувати один—два 

місяці» [Сапожников, 2003а, с. 162]. Він вважає, що у межах кожного із ГПК 

пам’ятки можна припускати спорудження «наземних, можливо, переносних 

конічних (напівсферичних-?) жител типу вігвамів (тіпі) округлої або овальної 

у плані форми» [Сапожников, 2003а, с. 18, 162]. 

Зважаючи на те, що усі 4 скупчення не мають чітких меж, а сезон 

використання стоянки — теплий, більш логічною виглядає інтерпретація її 
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П.Й. Борисковським як «сезонного стійбища», де «люди жили просто неба» 

[Борисковский, Праслов, 1964, с. 28]. Проведення більш детального, 

кількісного та якісного аналізу планіграфії розташування крем’яних виробів 

на площі кожного із ГПК (наприклад, поквадратного), можливо, дозволило б 

визначити конкретні місця розташування у їх межах житлових територій. 

Слід зауважити, що планіграфія Великої Акаржі нагадує структуру 

резидентних таборів мисливців-збирачів, де, згідно етнографічних даних, 

центральна частина («домашній простір») поблизу вогнищ. зазвичай, не мала 

чіткої структури за рахунок активної діяльності мешканців стоянки та 

регулярного звільнення від сміття, яке накопичувалося неподалік. На відміну 

від неї периферійні ділянки розташування специфічних зон використання — 

виготовлення знарядь, розбирання здобичі, тощо не очищалися і мали чітку 

структуру [Binford, 1989, р. 256]. 

Декілька ГПК було зафіксовано у нижньому (верхньопалеолітичному) 

шарі багатошарової стоянки Сагайдак І, розташованої на лівому березі р. 

Інгул у Новобузькому районі Миколаївської області. Стоянка, відкрита в 

1967 році членами Інгульської експедиції ІА НАНУ, очолюваної О.Г. 

Шапошніковою, досліджувалася у тому ж році В.Н. Станко і 

Г.В. Григорьєвою [Шапошникова и др., 1967; Шапошникова, Станко, 1971; 

Станко, 1968; Станко, Григорьева, 1977]. 

Нижній культурний шар товщиною від 3 до 10 см, який знаходився на 

рівні першої надзаплавної тераси на висоті 5,8 м від рівня води в р. Інгул у 

горизонті жовтого супіщаного тонкопористого суглинку було досліджено у 

розкопі та у кількох шурфах. Загальна відкрита площа склала 116 кв. м. 

У розкопі досліджено шість скупчень культурних залишків (виробів із 

кременю, фрагментів кісток тварин, шматків гнейсу) площею від 3—4 до 

12 кв. м кожне, розташованих на відстані 2,0 — 6,0 м одне від одного. 

Знахідки в них концентрувалися навколо залишків вогнищ діаметром від 0,4 

до 0,8 м, оточених плямами попелу діаметром 1,5—2,0 м. У межах деяких 

плям виявлено по 1—2 невеликих (0,5—1,0 кв. м) скупчень крем’яних 
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виробів або фрагментів кісток тварин, в інших — траплялися окремі знахідки 

у заповненні вогнищ або плям попелу. Тут же було зафіксовано кілька ямок 

діаметром 8—25 см глибиною 5—8 см, заповнених попелястою масою. 

Зазвичай, скупчення кременю поблизу вогнищ складалися із дрібних 

відщепів, лусок та уламків, іноді — мікровістер, а більшість крупних 

відщепів, пластин і знарядь знайдено на площі поміж плямами. Дослідники 

інтерпретують скупчення як залишки господарсько-побутових комплексів 

(ГПК) [Станко, Григорьева, 1977]. 

Декілька стоянок Рогалицько-Передільської групи пам’яток, на яких 

досліджено досить чіткі скупчення культурних знахідок, іноді — зі слідами 

вогнищ, можна розцінювати як залишки ГПК, які, на думку дослідника, 

могли разом із деякими іншими місцезнаходженнями складати окремі 

поселення. 

Стоянка Рогалик ІІІ, розташована на правому борті Якимівської балки 

була досліджена розкопом площею 376 кв. м. Хоча культурний шар у ньому 

виявився значно порушеним ямами середньовічного поселення, все ж на 

площі стоянки було відкрито дві чіткі ділянки концентрації культурних 

залишків in situ, розташовані на відстані 10 м одна від одної [Горелик, 2001, 

с. 76—96]. 

Ділянка «А» (західна) площею близько 180 кв. м включала залишки 

заглибленого на 0,11 м вогнища округлої форми діаметром 0,5 м, 

обкладеного дрібними каменями пісковику і заповненого попелястим 

грунтом із перепаленими кременями та дрібними фрагментами кісток. 

Навколо вогнища виявлено 3 скупчення знахідок: на захід — овальну пляму 

(4,6 Х 2,4 м), в якій знайдено вироби із кременю, кістки тварин (кінь) та 4 

прикраси (просвердлені раковини); на південь — місце обробки каменю із 

рубаючим знаряддям і «колуном» із кварциту та ковадлом із сланцю; на 

схід — велике скупчення виробів із кременю округлої форми діаметром 

10,0 м без чітких меж. Дослідник припускає існування поруч із вогнищем 

вітрового заслону [Горелик, 2001, с. 294]. 
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Ділянка «B» (східна) включала два невеликих скупчення знахідок 

(кремінь, кістки коня і бізона) овальної форми площею близько 4,0 кв. м 

кожне. Колекція виробів із кременю (300 екз.), згідно складу та даних 

ремонтажу, відображає усі етапи його обробки. Серед знахідок — два уламки 

ретушерів зі сланцю і просвердлена раковина. 

Дослідник вважає, що разом обидві ділянки могли складати одне 

поселення, яке в культурному відношенні належало до типу 

Передільське І — Рогалик ІІ «А» [Горелик, 2001, с. 253, 294]. Можна 

припустити, що кожен із пунктів, представляючи собою окремий ГПК (?), 

разом складали єдине поселення. 

На стоянці Рогалик VII на площі 208 кв. м. було досліджено два 

скупчення культурних решток товщиною 0,10—0,15 м, а також «простір 

розрідженого розповсюдження розколотих кісток між ними» [Горелик, 2001, 

с. 294]. Знахідки, що включали вироби із кременю, розколоті кістки тварин 

(коня та бізона), рештки перепалених кісток та вохри концентрувалися у 

південному округлому (d = 6 м) скупченні з досить чіткими межами та у 

північному — овальному (9,0 Х 4,0 м) із менш вираженими контурами 

[Горелик, 2001, с. 117—119]. 

Склад виробів із кременю першого скупчення засвідчує домінування 

операцій із первісного розщеплення, а другого — роботу зі знаряддями. 

Згідно даних ремонтажу крем’яних сколів встановлено зв’язки як у межах 

кожного із скупчень так і поміж ними, що, на думку дослідника, доводить 

синхронність та взаємозв’язок виробничо-побутових процесів на території 

стоянки, які включали розбирання та утилізацію забитих неподалік тварин, 

розколювання кременю, виготовлення та використання знарядь [Горелик, 

2001, с. 117—119, 294]. Очевидно, стоянку можна вважати єдиним ГПК, на 

окремих ділянках якого синхронно відбувалися різнофункціональні 

побутово-виробничі процеси (Рис. 100). 

Дослідник вважає, що стоянка Рогалик VII разом із трьома іншими 

менш виразними місцезнаходженнями (Рогалик VI, Х, ХІІІ), розташованими 
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в одну лінію на протязі 330 м складали одне поселення. Виробничо-побутові 

процеси, які проходили у межах окремих пунктів, на його думку, взаємно 

доповнювали одне одного: обробка кременю та розбирання мисливської 

здобичі — на стоянці VII, спеціалізація із обробки дерева — на пункті VI, 

епізодичні операції з обробки кременю — на пунктах Х і ХІІІ. Усі 

місцезнаходження даної групи близькі в культурному відношенні — це 

пам’ятки типу Рогалик VII [Горелик, 2001, с. 253, 294]. 

Тришарову стоянку Кам’яна балка ІІІ (Третій мис) у результаті 

досліджень, які тривають вже понад три десятиліття було відкрито на площі 

383 кв. м, на якій повністю розповсюджений лише середній (ІІ) культурний 

шар. Два інші (нижній та верхній) — представлено невеликими скупченнями 

знахідок лише у східній частині стоянки. 

Середній (ІІ) шар товщиною 0,1 — 0,2 м ззнаходиться у палево–

жовтому суглинку на глибині близько 1,5 м. Хоча він частково зруйнований 

делювіальними процесами та діяльністю землерийних тварин на більшості 

дослідженої території збереглися ділянки культурного шару in situ, які 

складають 4 комплекси із «обов’язковими» елементами, які повторюються: 

залишки вогнищ та плями попелу поблизу них (зони чистки), скупчення 

крем’яних виробів та дебітажу (виробничі центри) і ямки, іноді заповнені 

кістками. Скупчення навколо вогнищ, які, зазвичай, мають дугоподібну 

форму займають досить значну, з відносно мало насиченою знахідками 

територією («спальна зона»). Із чотирьох відкритих комплексів Н.О. 

Хайкунова відмічає № 3 і 4 як найбільш цікаві [Хайкунова, 2007, 2011, 

с. 383]. 

Дослідниця припускає існування на стоянці тимчасових легких споруд, 

які могли перекривати «спальні зони» — житлові території. А у східній 

частині комплексу №3 поблизу вогнища, де простежено ряд ямок, на її думку, 

міг бути споруджений вітровий заслон для захисту вогнища від вітру. Усі 4 

комплекси не перекривали одне одного, але зв’язки, згідно ремонтажу 

крем’яних виробів, простежено лише для перших двох. Вона визначає теплий 
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сезон використання стоянки, зважаючи на відсутність вогнищ на території 

«спальних зон» — житлових територій [Хайкунова, 2011, с. 383—390]. 

Таким чином, у степовій зоні дослідженнями останніх десятиліть 

накопичено дані, згідно яких, на території низки стоянок регіону визначено 

ділянки культурного шару із ознаками використання їх у якості житлових 

територій. Стоянки розподілено на дві групи, згідно ознак, за якими у їх 

структурі ці території виділено. 

На площі однієї групи стоянок виділено скупчення зі слідами вогнищ 

та певних конструктивних деталей — ямками із закопаними кістками 

(Кам’яні балки І і ІІ) або ямками від дерев’яних кілків (Міра, шар І; 

Осокорівка І, горизонт V-а (?), кам’яною вимосткою (Муралiвка) та штучною 

заглибиною (Рогалик ІІ «В»). Дослідники інтерпретують їх як житлові 

об’єкти — «житлові площадки», «житла», «житлові комплекси». 

Друга група стоянок представлена одним або кількома скупченнями 

культурних рештків зі слідами вогнищ або без них, які інтерпретують як 

господарсько-побутові комплекси (ГПК), на площі яких виділяють ділянки 

виробничо-побутової діяльності (робочі місця із обробки кременю, кухонна 

зона) та місця відпочинку, де могли бути зведені легкі заслони або намети 

(Ями, Говоруха, Минівський яр, Велика Акаржа, Сагайдак І, шар ІІІ, Рогалик 

ІІІ, Кам’яна балка ІІІ, шар ІІ). Як самі ГПК так і житлові території у межах 

деяких із них виділено завдяки якісному і кількісному аналізу знахідок і не 

мають слідів конструктивних деталей. 

Інтерпретація виділених на території стоянок обох груп ділянок, які 

могли використовувати як житлові та господарсько-побутові території 

базується на аналізі власне археологічних матеріалів та елементів 

культурного шару, а також, певною мірою, на етнографічних аналогіях і 

моделях структури стоянок первісних мисливців-збирачів. 

5.3.2. Сезони, розміри груп та терміни використання пам’яток. 

Структура та функція археологічної пам’ятки, певною мірою, залежить 

від сезону, терміну її існування та розміру колективу, який її залишив. 
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5.3.2.1. Сезони використання пам’яток. 

Визначення сезону ввважається більш достовірним, якщо воно 

базується на серії ознак: топографічних даних про розташування пам’ятки, 

наявності чи відсутності рештків жител, вогнищ, господарських ям, складу 

фауни [Soffer, 1985, р. 328]. Важливими також вважають для визначення 

сезону існування пам’яток стратиграфічний та планіграфічний методи 

дослідження культурного шару, вивчення характеру його складових [Leonova 

and Min’kov, 1988]. 

Наявність запасів сировини для виробництва кам’яних знарядь та 

мінеральних фарб дослідники вважають ознакою використання пам’ятки в 

теплий сезон [Сергин, 1988]. Очевидно, сліди інтенсивної первісної обробки 

кременю як на кременеобробних майстернях так і на території стоянок також 

можна вважати результатом діяльності у теплу пору року. 

Для визначення сезону використання пам’яток, у складі знахідок яких 

домінують чи добре представлені фауністичні рештки, застосовують ряд 

специфічних археозоологічних методів. До них належать: визначення 

видового, статево-вікового та кількісного складу фауністичних колекцій і їх 

співвідношення, характеру пошкоджень на кістках [Binford, 1981], вивчення 

демографії та етології тварин — об’єктів полювання, їх сезонних угруповань, 

схильності до сезонних міграцій [Frison, 1991; Enloe, 1999]. 

Особливе значення має визначення віку тварин, що дає інформацію про 

віковий склад популяції, а часто — і про час їх загибелі, тобто, про можливий 

сезон проведення полювання. Вік тварин та сезон використання стоянок 

визначають за наявністю скинутих рогів чи за ступенем проростання рогових 

стрижнів, якщо серед фауністичних матеріалів є рештки тварин, для яких 

характерне сезонне скидання рогів. Широко застосовується метод 

визначення вікових груп за ступенем приростання епіфізів кісток, однак його 

використання дозволяє визначати групи досить широкого вікового діапазону. 

Сезон використання пам’ятки визначають за фауністичними зразками, 

що дають уяву про розвиток утробного плоду, якщо періоди вагітності та 
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народжуваності досліджуваного виду постійні. Опосередковано визначають 

сезон полювання та використання пам’ятки за співвідношенням певного типу 

кісток у колекції та статево-віковим складом популяції, що дозволяє 

визначити ступінь відбору дичини в залежності від кондиції різних груп 

тварин у різні сезони. Використовують формально-статистичні методи для 

порівняння фауністичних колекцій із археологічних і етнографічних 

пам’яток [Binford, 1981; Lyman, 1994; Todd, 1987]. 

Останнім часом визначають сезон загибелі тварин ще й завдяки 

вивченню зубів — ступеню стирання-прорізування, визначення вмісту 

зубного цементу та хімічного складу зубної емалі [Frison, 1991, p. 275—276; 

Todd, 1991, p. 219; Turner, 2002; Larson et al., 2001; Julien et al., 2012]. 

Іноді використовують у якості критерія сезонності стоянок частку в 

комплексах крем’яного інвентарю таких категорій як скребки (холод), різці 

та мікроліти (тепло) [Сапожников, 2003a, с. 212—215]. Але у багатьох 

випадках вони можуть вказувати на різну функціональну належність 

пам’ятки, статево-віковий склад її мешканців і т. п. Тому можна погодитися 

із використанням вказаного критерію в окремих випадках лише у якості 

доповнення до визначення сезонності згідно інших, більш суттєвих, 

критеріїв, якщо вони наявні серед матеріалів пам’ятки. 

Для палеолітичних стоянок, здебільшого, виділяють два основних 

сезони: теплий і холодний [Soffer, 1985, р. 328]. Із них теплий сезон може 

включати місяці: травень — вересень/жовтень, а холодний: 

жовтень/листопад — квітень. Лише у деяких випадках можливі більш точні 

визначення. 

Визначення сезону використання кількох пам’яток регіону можливе 

згідно серії ознак. Це, здебільшого, фауністичні рештки, тип і щільність 

вогнищ, інколи доповнені даними, наприклад, про наявність мінеральної 

сировини та первісної обробки кременю. Сезон використання більшості 

інших стоянок визначено згідно одиничних ознак. Деякі пам’ятки мають 

опубліковані дослідниками визначення сезону, найбільш коректні з яких 



 374

використано у даній роботі. Згідно сезонів використання пам’ятки регіону 

можна розподілити на три групи (Табл. 13): 

1. Пам’ятки із ознаками використання в альтернативні сезони — 

Амвросіївка, Анетівка ІІ і Кам’яна балка ІІ (2-й шар) та, можливо, Кам’яна 

балка І. Сезони використання для перших трьох — встановлено, перш за все, 

згідно видового складу фауністичних рештків та, відповідно, визначення 

сезонів полювання (загибелі тварин). Передбачається, що визначені згідно 

фауни сезони полювань — ті ж самі, що й для оцінки часу використання 

пов’язаних із ними базових таборів [Кротова, 1994а,б, 2002г, 2003а; 

Бибикова, Старкин, 1989; Старкин, 2008; Леонова и др., 2006]. 

Кам’яна балка І, на думку дослідників, можливо, також заселялася в 

альтернативні сезони. Теплий сезон для одного із овальних скупчень 

(житлових обєктів) визначено за наявністю кісток риб, припускається 

використання другого — в альтернативний, холодний, сезон [Леонова и др., 

2006, с. 136—137]. 

2. Пам’ятки із ознаками використання в холодний сезон, який визначено 

згідно наявності серед фауністичних решток, перш за все, північного оленя 

(Ліски, Ямбург/II, Міра/1, Анетівка І) та/або песця (Кайстрова балка ІІ), які 

з’являлись у регіоні лише в холодний сезон, а інколи — залишків інших 

хутрових звірів — вовка, росомахи, лисиці, корсака, полювання на яких заради 

хутра доцільне лише взимку. Остання ознака (рештки хутрових звірів) 

являється основним індикатором визначення холодного сезону для стоянок 

Осокорівка І (горизонт V-a) та Дубова балка (Табл. 2). 

Деякі особливості культурного шару доповнюють дані про холодний 

сезон використання кількох стоянок, визначених згідно фауни. Це сліди 

жител і/або вогнищ на стоянках Міра (шар 1), Кайстрова балка ІІ, Осокорівка 

І (горизонти V-a, ІІІ-в). Наявність в культурному шарі решток заглиблених 

вогнищ із досить потужним заповненням їх горілою масою на стоянках 

Золотівка І та Федорівка (шар 2) також може бути ознакою їх використання в 

холодний сезон. 
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3. Пам’ятки із ознаками використання в теплий сезон. До них віднесено 

стоянку Муралівка, для якої теплий сезон використання, можливо, доводить 

наявність рештків сайгака, який, зазвичай, з’являється в степовій зоні влітку. 

Для деяких стоянок ознакою теплого сезону використання можна вважати 

наявність запасів та слідів обробки мінеральної сировини — вохри (стоянки 

Ями, Говорухa), та/або добре виражених ознак первісної обробки кременю 

(Ями, Говорухa, Минівський яр, деякі стоянки/місцезнаходження 

Рогалицько-Передільської групи, стоянки-майстерні у Бирючій балці) або 

відсутність вогнищ на території «спальних зон» (Кам’яна балка ІІІ). 

5.3.2.2. Розміри груп  мешканців та  терміни  використання 

стоянок. 

Термін використання стоянки та розміри групи людей, які її залишили 

визначити досить складно. По-перше, бракує сталих методик, по-друге, 

більшість степових стоянок не можна вважати повноцінними об’єктами для 

таких визначень. Лише деякі з них досліджено на всій або на значній площі, 

не всі вони мають добре збережений культурний шар, а для більшості 

стоянок, що, очевидно, використовувалися неодноразово відсутні дані про 

кількість та площу таких використань. 

Проте у публікаціях деяких пам’яток дослідники все ж намагаються 

визначити, хоча і досить приблизно, можливі терміни використання, дуже 

рідко — розміри груп. Так, дослідники Анетівки ІІ, зважаючи на значну 

площу стоянки, насиченість знахідками культурного шару та палеонтологічні 

дані, які вказують на проведення полювань впродовж року вважають її 

довготривалим поселенням [Станко и др., 1989, с. 4]. 

Кам’яну балку ІІ (шар ІІ), ґрунтуючись на даних мікростратиграфії 

визначають останнім часом як базовий табір неодноразового (можливо, 

триразового) заселення, кожне із яких могло тривати 8—10 місяців. Кам’яну 

балку IІІ (шар ІІ) вважають базовим табором одноразового заселення із 

локалізованим місцем розбирання здобичі, а верхній і нижній шари цієї ж 

стоянки — тимчасовими мисливськими таборами [Леонова и др., 2006, 



 376

с. 140—141; Хайкунова, 2011]. 

Стоянку Міра (шар І) дослідники інтерпретують як базовий сезонний 

табір одноразового заселення, яке могло тривати кілька місяців [Степанчук 

та ін., 2004, с. 69, 70; Степанчук, 2011]. 

Стоянки та місцезнаходження Рогалицько-Передільської групи 

дослідник інтерпретує як середньо-, коротко- та дуже короткотермінові 

сезонні, здебільшого, поліфункціональні, поселення [Горелик, 2001; Gorelyk, 

2005]. 

Базовим сезонним (весінньо-літнім) табором, можливо, неодноразового 

заселення вважають стоянку Велика Акаржа. Розташовані на її периферії 4 

скупчення (ГПК) дослідники інтерпретують як «місця короткотермінового, 

сезонного, весінньо-літнього мешкання окремих сімей», термін існування 

яких, на їх думку, «навряд чи міг набагато перевищувати один-два місяці» 

[Сапожников, Секерская, 2000, с. 43—46; Сапожников, 2003а, с. 135]. 

Як приклад можливого використання певних методик для проведення 

подібного роду досліджень нами було зроблено спробу приблизно визначити 

розмір групи та термін перебування для кількох стоянок регіону, 

досліджених на всій або майже на всій площі [Кротова, 1994а, с. 24—26]. 

Розміри груп людей, що залишили деякі стоянки було визначено згідно 

методу П. Вейснера для невеликих стоянок, який бере за основу максимальну 

площу помешкання 10,8 кв. м на людину [Soffer, 1985, p. 406]. Вона близька 

до норми 10 кв. м на людину, визначену Л. Бінфордом для печерних 

палеолітичних стоянок [Binford, 1968, p. 246—247]. Враховуючи площу 

стоянок, згідно цього методу, розміри груп могли складати для деяких 

стоянок: Муралівка (140 кв. м) і Сагайдак І (116 кв. м) — близько 10—13 

чоловік; Ями (60 кв. м), Говоруха (52 кв. м), Нововолодимирівка ІІ (100 кв. м) 

та Янісоль (80 кв. м) — близько 5—9 чоловік. 

Термін використання для тих же стоянок було визначено як можливий, 

згідно методу А. Спайса [Soffer, 1985, p. 408, 409], в основі якого — 

визначення терміну за насиченістю культурного шару стоянки крем’яними 
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виробами згідно норми (0,7 кременю, 1 людина/1 день), що відповідає 

етнографічним даним для ескімосів Нунаміют-Дорсет. За такого визначення 

рекомендовано враховувати поправку на наявність/відсутність крем’яної 

сировини поблизу стоянки. 

Було враховано різницю у забезпеченні крем’яною сировиною, що 

приблизно в три рази вище на стоянках басейну р. Сіверський Дінець із 

численними родовищами кременю порівняно зі стоянками Північно-Східного 

Надазов’я, де власні родовища відсутні [Кротова, 1990а]. Прийнявши норму: 

один майстер по обробці кременю на одну сім’ю із п’яти чоловік було 

встановлено можливий термін використання стоянок: Ями — близько двох 

місяців; Муралівка, Нововолодимирівка ІІ, Янісоль — близько одного 

місяця; Говоруха і Сагайдак І — близько 10 днів. 

Отже, можна припустити, що вказані пам’ятки, очевидно, були 

невеликими базовими таборами, у яких мешкали групи розміром від 5 до 

10—12 чоловік терміном від кількох днів до 1—2 місяців. Звичайно ж, ці 

визначення мають попередній характер, вони можуть бути скорельовані або 

уточнені за умови використання інших методів або в результаті появи нових 

даних. 

5.3.3. Типи пам’яток. 

Згідно етнографічних даних різнофункціональні місцезнаходження 

мисливців-збирачів дослідники поділяють на дві основні групи: 1) резидентні 

(базові) табори та 2) місцезнаходження цільового призначення [Binford, 

1983]. Резидентні (базові) табори — це місця мешкання груп людей, які 

включають представників різного полу та віку. Структуру базових таборів 

визначає наявність слідів господарсько-побутового характеру. 

Місцезнаходження цільового призначення — це місця перебування 

груп людей — учасників спеціалізованих експедицій з метою забезпечення 

мешканців базових таборів необхідними ресурсами. До них відносять: 

пункти забою та розбирання мисливської здобичі, мисливські табори, 

ловушки-капкани, сховища здобичі, місця здобування та обробки кам’яної 
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сировини, тощо. 

Американські археологи та археозоологи застосовують розроблений Д. 

Уайтом метод класифікації археологічних палеоіндіанських пам’яток — 

місць забою і розбирання мисливської здобичі та довгочасних і 

короткочасних базових таборів згідно співвідношення знахідок, здебільшого, 

фауністичних решток і знарядь праці та особливостей їх розташування, а 

також деяких характерних ознак ландшафту [Todd, 1987, p. 231]. 

Для базових таборів, зазвичай, характерний різновидовий склад 

фауністичних решток, їх значна фрагментованість, широкий типологічний 

набір знарядь. Довгочасні та короткочасні табори відрізняються один від 

одного за площею, кількістю та концентрацією знахідок. 

Характерними ознаками місць забою здобичі вважають наявність 

природної пастки (рівчака, западини, болота, тощо), скупчення решток 

одного виду тварин, серед яких високий процент складають кістки частин 

туш низької харчової цінності, наявність мисливських знарядь. Місця 

розбирання здобичі визначають згідно низького проценту кісток у 

анатомічному зв’язку, відсутності цілих скелетів та переважання знарядь для 

членування і розбирання туш забитих тварин. 

Особливості розташування базових таборів часто визначають за 

топографічними умовами, наявністю «важких ресурсів», тощо. Згідно 

етнографічних даних більшість базових таборів знаходяться не поруч зі 

скупченнями харчів, а поблизу «важких ресурсів» — питної води, палива, які 

важче доставляти в табір, ніж іжу [Binford, 1983, p. 131]. 

Хоча в певних ситуаціях, при наявності великої кількості здобичі, 

наприклад, після успішного загінного полювання вигідніше всій групі 

поселитися поблизу здобичі, ніж транспортувати її у табір. Про це свідчать 

численні комплекси зі стоянок і місць забою/розбирання бізонів пізнього 

плейстоцену — раннього голоцену в Північній Америці (Хорнер І, Мортлач, 

Броскінтон, Хед-Смешт-Ін та ін.) [Frison, 1978; Тодд, 1986; Todd, 1987]. 

Згідно етноархеологічних даних, головне, що визначає базовий табір — 
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це структура, де мешкають люди, подібна у різних груп і на різних 

територіях. Вона складається приблизно із однакових модулів (вогнищ, 

жител та/або вітрових заслонів, господарсько-побутових комплексів), що 

визначаються близькими розмірами тіла людини та подібністю основних 

господарсько-побутових потреб. Розташування ж їх на площі конкретних 

стоянок можуть відрізнятися в залежності від природних умов, сезону 

використання, необхідності захисту від хижаків і т. п. Вони можуть 

розміщуватися у вигляді кола чи напівкола (бушмени Кунг), лінії (індіанці 

Сірі), жмута або безсистемно [Binford, 1983, p. 131—139]. 

Більшість основних верхньопалеолітичних пам’яток Північного 

Надчорномор’я можна вважати базовими таборами, на території яких 

проходила різноманітна господарсько-побутова діяльність, у яку міг бути 

включений увесь склад мешканців. Структуру стоянок складають ті чи інші 

ознаки, характерні для базових таборів — виробничі центри, вогнища, 

житлові території. 

До місцезнаходжень цільового призначення можна віднести деякі 

пам’ятки або їх частини. Одні із них мали мисливську специфіку 

(Амвросіївське кістковище, західна ділянка Анетівки ІІ) інші — сировинну 

(майстерні та стоянки-майстерні з обробки кременю: Дьоміно-Олександрівка 

ХІІ, Новоклинівка ІІ, Висла балка, Тетянівка, Бирючі балки, Синичено, 

Кам’янка та ін.) [Борисковский,1961а, 1963; Кротова, 1984б; Матюхин,1994, 

1999б; Коваль, Колесник, 1999; Коваль, 2008а,б; Сніжко, 2006, 2007, 2011а]. 

Деякі з них, розташовані неподалік від великих базових таборів  

складали разом із ними єдині комплекси (Амвросіївський комплекс зі стоянки 

і кістковища та Анетівка ІІ зі східною та західною ділянками). Очевидно, ці 

великі базові табори разом із деякими місцезнаходженнями-майстернями із 

обробки кременю, виявленими у балці Казенній поблизу Амвросіївського 

комплексу [Борисковский, 1953а; Кротова, 1988а; Кротова, Сніжко, 2004] та 

на р. Бакшала поблизу Анетівки ІІ [Станко и др., 1989; Stanko, 1999; Піструїл, 

2017] входили до єдиних комплексів експлуатації території. 
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Дослідники стоянок Кам’яна балка І—ІІІ вказують, що логіка 

організації виробничо-побутової діяльності мешканців великих базових 

таборів свідчить про можливу наявність у радіусі 100—200 км від них як 

мисливських таборів так і родовищ кременю та кременеобробних 

майстерень, які вони відвідували [Леонова и др., 2006, с. 284]. 

Типовою для мобільних мисливців «домашньою областю», що включає 

різнофункціональні стоянки і місцезнаходження, які разом складають 

декілька поселень вважають Рогалицько-Передільську фінальнопалеолітичну 

групу пам’яток [Горелик, 2001, с. 340—341]. Деякі з них складають 

комплекси із базового табору і місця розбирання здобичі (Рогалик ІІ «А»), 

або базового табору і кременеобробної майстерні (Рогалик ІІ «С»). Для 

стоянки Рогалик VII характерні усі 3 функції (Рис. 100) [Горелик, 2001; 

Gorelyk, 2005]. 

Очевидно, деякі стоянки можна вважати різнофункціональними, 

наприклад, стоянки-майстерні із ознаками базового табору та обробки 

(особливо, первинної) кременю (Амвросіївська стоянка, Ями, Говоруха, 

Минівський яр). Їхня специфіка може бути пов’язана як із природними 

умовами — близькістю стоянок до родовищ кременю так і з типом 

мобільності, яку практикували її мешканці [Кротова, 1986а,б, 1990а, 1994а,б]. 

На території стоянки Кам’яна балка IІІ (основний ш. ІІ) — базового 

табору одноразового заселення, досліджено локалізоване місце розбирання 

здобичі. Менші за площею та мало насичені знахідками верхній і нижній 

шари стоянки інтерпретують як тимчасові мисливські табори [Леонова и др., 

2006, c. 140—141]. 

Для базових таборів резидентно організованих груп більше характерна 

різнофункціональність, бо вони частіше практикували паралельне вирішення 

як мисливських так і сировинних та інших проблем, і менше — для 

логістично організованих груп, які для вирішення тих же задач, зазвичай, 

створювали спеціальні експедиції [Binford, 1983, p. 114]. 
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Основні пам’ятки регіону згідно даних про характер культурного шару, 

сезон і термін використання, функціональну належність розподілено на три 

типи [Кротова, 2005, с. 64; 2013, с. 283]: 

1. Базові довготермінові (сезонні) табори — багаторазові (деякі, 

можливо, одноразові) місця перебування кількох сімей, однієї або кількох 

общин протягом одного /кількох сезонів: стоянки Амвросіївка, Анетівка ІІ, 

Кам’яна балка І, ІІ (шар ІІ), Кам’яна балка ІІІ (шар ІІ), Міра (шар І), Золотівка 

І, Велика Акаржа, Федорівка (обидва шари); 

2. Базові короткотермінові табори — одноразові місця проживання 

однієї — двох сімей протягом 1—2 місяців: стоянки Муралівка, Ями, 

Нововолодимирівка ІІ, Янісоль, Кам’яна балка ІІ (шар І), Рогалик ІІ «В»; або 

протягом кількох днів: стоянки Сагайдак І, Говоруха, Рогалик ІІІ, VII та деякі 

інші пункти Рогалицько-Передільського району; 

3. Місцезнаходження цільового призначення: місця загінних полювань 

та/або розбирання і зберігання здобичі — Амвросіївське кістковище та 

західна ділянка Анетівки ІІ; мисливські табори — Кам’яна балка ІІІ (шари І, 

ІІІ); стоянки сировинних експедицій: стоянки-майстерні (Бирючі балки, 

Минівський яр); майстерні з обробки кременю поблизу родовищ — Дьоміно-

Олександрівка XII, Новоклинівка ІІ, Висла балка, Тетянівка, Синичено, 

Кам’янка та ін. Термін використання кожногого із місцезнаходжень, як і 

розмір групи, могли бути різними, в залежності від специфіки задач, що 

виконувалися та, можливо, особливостей (функції та терміну використання) 

базового табору, мешканці яких полишили ті чи інші місцезнаходження. 

Отже, в результаті аналізу структури стоянок, виділення житлових 

територій на їх площі, визначення сезонів їх використання, та можливих 

термінів існування і розмірів груп мешканців, що їх полишили визначено три 

основних типи пам’яток регіону — базові довготермінові (сезонні) табори, 

базові короткотермінові табори та місцезнаходження цільового призначення. 

5.4. Господарсько-поселенські системи 

5.4.1. Господарсько-поселенські системи. 
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Певні типи стоянок, пов’язані з певними мисливськими стратегіями та 

способами організації життя складали господарсько-поселенські (адаптивні) 

системи верхньопалеолітичного населення надчорноморських степів, які 

відповідали певним природним умовам (Рис. 101). 

Стратегії спеціалізованого полювання і логістичної організації життя 

звичайно відповідав великий базовий табір та пов’язані з ним 

місцезнаходження (або система місцезнаходжень) цільового призначення. 

Стратегії неспеціалізованого полювання та резидентної організації життя 

більше відповідав тип невеликого (часто поліфункціонального) базового 

табору. Ті та інші складали певні господарські системи. 

Обидва типи таборів, згідно етнографічних даних, у залежності від 

конкретної ситуації можуть бути різні за площею, кількістю мешканців, 

терміном використання. Вони, як і різні види мобільності, можуть 

доповнювати одне одного, складаючи єдину систему експлуатації території, 

що включає серію стоянкових комплексів, окремих територій, які 

освоювалися циклічно протягом кількох років або й кількох десятиліть 

[Binford, 1983, p. 110 —114]. 

В етнографічній літературі по відношенню до резидентного (базового) 

табору із прилеглою територією використовують поняття «резидентне ядро 

регіону» [Binford, 1983, p. 110 —114]. Поселенську структуру логістично 

організованих груп характеризує складна структура експлуатації території, 

що включає «ядро» регіону та систему місцезнаходжень цільового 

призначення. Вона відображає принцип логістичної діяльності по освоєнню 

території та вирішенню проблем забезпечення групи необхідними ресурсами. 

Саме різновиди такої діяльності, що «променями» розходяться від 

резидентного табору або «ядра» регіону фіксують різноманітні за 

призначенням місцезнаходження цільового призначення. 

Освоювана групами мисливців-збирачів територія звичайно займає 

значну площу. Л. Бінфорд наводить цифри для ескімосів Нунамют, у яких 

«резидентне ядро» займає площу близько 5400 кв. км, а в результаті цільової 
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діяльності вони освоюють територію близько 25000 кв. км. Для експлуатації 

території мисливцями-збирачами характерна циклічність, пов’язана як із 

річним господарським циклом так і періодичною, приблизно, через кожні 10 

років зміною експлуатованої території та поверненням через кілька десятків 

років на висхідну територію. Тобто, група мисливців Нунамют експлуатує не 

одну й ту саму територію постійно, а серію територій, загальна площа якої 

сягає близько 220000 кв. км [Binford, 1983, p. 114—117]. 

Циклічність освоєння території зафіксована і для інших етнографічних 

традиційних суспільств мисливців-збирачів, наприклад, австралійських 

аборигенів. Відмічена залежність її як від річного господарського циклу так і 

географічних кордонів між територіями окремих груп [Роуз, 1989, с. 237]. 

Дослідники відмічають специфічне відношення мисливців-збирачів до 

території, у якому зв’язки економічного та ідеологічного характеру 

накладаються один на одного, коли уявлення про належність певній групі тієї 

чи іншої території пов’язується із розміщеними на ній святилищами. Все ж, 

вважається, що в цих відносинах визначальними були саме економічні 

зв’язки, а ідеологічні — відігравали в поселенсько-територіальній системі 

роль диференціюючого фактора [Soffer, 1985, p.248]. 

Отже, аналіз типів стоянок та визначення їх зв’язку із певними 

мисливськими стратегіями і способами організації життя мисливців-збирачів 

регіону дозволили визначити дві основні господарсько-поселенські 

(адаптивні) системи верхньопалеолітичного населення надчорноморських 

степів, які відповідали певним природним умовам. 

Першій із них, яка базувалася на стратегії спеціалізованого полювання і 

логістичної організації життя, за звичай, відповідав великий базовий табір та 

пов’язані з ним місцезнаходження (або система місцезнаходжень) цільового 

призначення. Другій, що базувалася на стратегії неспеціалізованого 

полювання та резидентної організації життя більше відповідав тип 

невеликого (часто поліфункціонального) базового табору. 

5.4.2. Деякі дані про суспільні відносини населення регіону. 
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Реконструкція суспільних відносин являється особливо важким 

завданням, яке потребує специфічних методик та підходів. Серед них 

важливим є системний підхід, який дозволяє визначати взаємозв’язок 

економічної і соціальної сфер життя первісних колективів та визначати 

основні риси їх соціальної структури [Массон, 1976, с. 5—19] за умови 

порівняння із етнографічними даними про склад і характер груп первісних 

мисливців-збирачів [Lee, Devore, 1968; Кабо, 1986; Файнберг, 1986; Зализняк, 

1987; Гиренко, 1991]. 

Дослідники визнають існування за доби верхнього палеоліту основних 

рис суспільного життя, подібних тим, які характерні для етнографічно 

відомих первісних мисливців-збирачів із певними варіантами, які залежали 

від «ступеню спеціалізації — диференціації економічної діяльності, рівня 

економічної та технічної оснащеності та засобів екологічної адаптації» [Кабо, 

1986, с. 206; Гиренко, 1991, с. 290]. 

Суспільство первісних мисливців-збирачів, згідно етнографічних 

даних, характеризують три основні структурні одиниці, які відповідають 

певним рівням організації: сім’я (господарська група), община (локальна 

група) та плем’я. Дві перші структурні одиниці характерні, практично, для 

усіх первісних мисливців-збирачів. Існування племені, особливо на ранніх 

ступенях розвитку суспільства — дискутується [Кабо, 1986; Файнберг, 1986; 

Гиренко, 1991]. 

Община або локальна група (band) — основна структурна одиниця 

суспільства первісних мисливців-збирачів. Її розміри, статевий та віковий 

склад, як і термін функціонування, пов’язані з використанням природних 

ресурсів. Вони залежать від екологічних умов та системи експлуатації 

території. Дослідники визначають середній розмір общини близько 25—30 

чоловік. Обмеженість її розміру пояснюється природою харчових ресурсів, 

які тим швидше виснажуються чим більшою буде група. 

Проте, в особливо забезпечені періоди в одному місці можуть зібратися 

кілька общин. Тобто, характерною рисою функціонування общини є 
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плинність — здатність консолідуватися у забезпечені періоди і 

розпорошуватися на дрібні групи — у менш забезпечені. Вона являється 

гнучким соціальним утворенням, яке гарантує здатність пристосування до 

різних умов життя і, таким чином, виживання людських колективів у 

несприятливих кліматичних умовах. Етнографи відмічають поділ року в 

зв’язку з плинністю общини на «суспільний» і «приватний» періоди (Lee and 

Devore, 1968, p. 3—12; Кабо, 1986, 1979, с. 19). 

Структурною одиницею общини є сім’я, склад якої, згідно 

етнографічних даних, може бути відмінним. У неї можуть входити чоловік, 

його жінка (жінки), діти, інші родичі чи члени общини. Проте вона завжди 

має бінарну структуру, включаючи представників обох статей, що робить її 

осередком відтворення колективу. У той же час вона виконує виробничу 

функцію (господарська група), роль якої зростає у «приватні» періоди життя, 

коли община тимчасово розпадається [Кабо, 1986, с. 24,25; Гиренко, 1991, 

с. 295—300]. 

Етнографічно зафіксовано наявність родових відносин у первісних 

мисливців-збирачів. Кожен член сім’ї та общини у той же час належить до 

конкретного роду. Є дані про те, що в деяких традиційних суспільствах земля 

вважається власністю роду, проте, фактично користуються нею члени 

общини — представники різних родів. Все ж, відношення роду до землі 

здебільшого пов’язується із розміщенням родових святилищ та організацією 

святкових церемоній. Тобто, зв’язок роду із територією проявляється не в 

об’єктивно-економічному, а в суб’єктивно-ідеологічному відношенні [Кабо, 

1986, 1989]. 

Значні за розмірами об’єднання (до 500 чоловік), зафіксовані 

етнографами у первісних мисливців-збирачів іноді вважають племенами. 

Проте дослідники доводять відсутність такого інституту в сформованому 

вигляді на ранніх ступенях розвитку суспільства [Р. Берндт, К. Берндт, 1981, 

с. 18—27; Генинг, 1970, с. 56—59]. 

Очевидно, можна погодитися із точкою зору дослідників, які доводять 



 386

існування певних великих об’єднань первісних мисливців-збирачів 

необхідністю забезпечення контактів між общинами та встановлення 

екзогамних зв’язків. Ці об’єднання визначають як «мерехтливий», 

виникаючий і зникаючий «альянс груп», «деяку лінгвістичну, етнокультурну, 

генетичну спільність» або «діалектне плем’я» [Гиренко, 1991, с. 149, 290; 

Кабо, 1986, с. 81]. Таку «коаліцію, що включає два сусідні екзогамні, 

матрилінійні, дислокально-шлюбні колективи» ще називають протоплеменем 

[Арутюнов, 1982, с. 64] 

Основні форми суспільних відносин верхньопалеолітичних мисливців 

прильодовикової Європи дослідники відтворюють згідно археологічних та 

етнографічних даних [Кабо, 1986, с. 3—295; Файнберг, 1986, с. 130—235; 

Зализняк, 1987, с. 49—85]. 

Можна припустити існування деяких специфічних рис суспільних 

відносин, характерних для верхньопалеолітичних мисливців степів 

Північного Надчорномор’я на різних відтинках доби верхнього палеоліту. 

На ранньому і, частково, середньому хронологічних етапах розвитку 

верхнього палеоліту в регіоні могла існувати суспільна структура у вигляді 

окремих общин, які значну частину року проводили у розпорошеному стані 

окремими сім’ями (господарськими групами). Існування такої структури 

можна пояснити переважанням мисливської стратегії неспеціалізованого 

полювання та досить рухливим способом життя відносно нечисленних груп 

населення із переважанням резидентної мобільності. 

Для останнього відрізку середнього хронологічного етапу, синхронного 

максимальному пізньовалдайському похолоданню в регіоні, напевно, 

існувала соціальна структура, для якої була характерна значна консолідація 

населення. Воно могло за рахунок мисливської стратегії спеціалізованого 

полювання на бізонів із практикою колективних загінних полювань та 

створення довготермінових немобільних запасів м’яса проводити значну 

частину року (певні сезони) великими колективами, що складалися із однієї 

або й кількох общин. Інколи, у менш забезпечені сезони общини могли 
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розпадатися на дрібніші утворення (сім’ї, господарські групи). Така 

соціальна структура типова для стратегії спеціалізованого полювання та 

способу життя мисливців-збирачів, що базується на переважанні логістичної 

мобільності. 

На пізньому хронологічному етапі в регіоні відбувалося поступове 

зменшення консолідації груп населення, що відповідало зростанню ролі 

мисливської стратегії неспеціалізованого полювання та організації життя із 

переважанням резидентної мобільності населення в умовах 

багатоамплітудних коливань клімату та частої зміни природного середовища 

пізнього льодовиків’я. 

5.5. Висновки до розділу 5 

Аналіз джерел та застосування сучасних методик і методологічних 

підходів до вивчення суспільств первісних мисливців-збирачів дозволяють, 

хоча і в схематичному вигляді, відтворити особливості соціально-

економічної структури верхньопалеолітичного населення степів Північного 

Надчорномор’я на різних хронологічних етапах. Вони грунтуються на 

визначенні систем адаптації населення регіону, які були пов’язані з 

характером природної обстановки, що неодноразово змінювалася впродовж 

пізнього плейстоцену. 

Системи адаптації включають мисливські стратегії, способи організації 

життя (типи мобільності), поселенські стратегії та суспільні відносини, які не 

були однаковими на різних хронологічних відрізках доби верхнього 

палеоліту, а мали певні відміни в залежності від природних умов та 

характеру основних ресурсів життєзабезпечення — об’єктів полювання.  

На ранньому і, частково, середньому хронологічних етапах із 

природним середовищем, близьким до гумідного і помірним кліматом 

(молого-шекснинське міжльодовиків’я, витачівський етап) у степовій зоні 

мешкали групи, здебільшого, неспеціалізованих мисливців на великих 

травоїдних. У цілому, вони вели спосіб існування, що базувався на 

переважанні резидентної мобільності, для якої була характерна відносно 
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часта зміна місць розташування базових таборів. Припускається можливість 

існування в цей час відносно слабких міжобщинних зв’язків. 

Наприкінці середнього етапу (LGS, бугський етап) із встановленням 

аридних природних умов стратегія життєзабезпечення населення регіону 

базувалася на спеціалізованому полюванні на бізонів зі значною роллю 

колективних загонів. В організації життя переважала логістична мобільність 

із посезонним мешканням груп населення поблизу місць масових загінних 

полювань, які могли використовувати як довготермінові сховища харчових 

запасів. Колективні загінні полювання та сезонне мешкання поблизу них 

великих груп населення зміцнювало міжобщинні зв’язки. 

На пізньому хронологічному етапі, у період пізньольодовиків’я 

(дофінівський, причорноморський етапи) із досить частими коливаннями 

клімату і змінами у розмірах, складі та щільності великих травоїдних — 

об’єктів полювання поступово зростала роль неспеціалізованого полювання, 

що супроводжувалося переважанням резидентної мобільності в організації 

життя та зменшенням ролі міжобщинних зв’язків між відносно невеликими 

групами населення. 

Із урахуванням етноархеологічних даних для мисливців-збирачів 

високих і помірних широт розроблено класифікацію пам’яток степової зони. 

Їх розподілено на три типи: відносно довготермінові (сезонні) базові табори; 

короткотермінові базові табори; місцезнаходження цільового призначення 

(місця загінних полювань/розбирання здобичі, кременеобробні майстерні, 

тощо). Перший та третій типи були, переважно, характерні для логістичної 

організації життя, а другий — резидентної. Аналіз типів стоянок та 

встановлення їх зв’язку із певними мисливськими стратегіями і способами 

організації життя мисливців-збирачів регіону дозволили визначити дві 

основні господарсько-поселенські (адаптивні) системи 

верхньопалеолітичного населення надчорноморських степів, які відповідали 

певним природним умовам. 
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Результатом проведеного у дисертації дослідження є реконструкція 

соціально-економічної структури (систем адаптації) суспільств мисливців, 

що включала способи їх взаємодії (мисливські стратегії, організацію життя, 

поселенські стратегії) із природним середовищем на різних етапах розвитку 

верхнього палеоліту степів Північного Надчорномор’я, а також визначення 

властивих їм культурно-технологічних традицій. 

У роботі підсумовано столітню історію досліджень верхнього 

палеоліту надчорноморських степів, в результаті яких було накопичено 

виразні колекції археологічних і палеонтологічних матеріалів, дані їх 

абсолютного та відносного датування, які складають повноцінну джерельну 

базу для створення сучасних культурно-хронологічних періодизацій та 

інтерпретацій. Проаналізовано появу та затвердження на різних етапах 

розвитку археології палеоліту певних методологічних підходів та концепцій 

первісної історії (локальність), викладено основні точки зору дослідників, які  

стосуються проблем господарства та культурної адаптації мисливців регіону. 

Узагальнено основні дані палеогеографічних реконструкцій, що перш 

за все, стосуються особливостей природних умов та їх змін, які відбувалися у 

регіоні впродовж пізнього плейстоцену. Етапи грунто- і лесоутворення на 

території Східної Європи за доби плейстоцену, та їх зв’язок із теплими і 

холодними кліматичними умовами, співставлені з певними киснево-

ізотопними стадіями цієї епохи складають основу сучасних стратиграфічних 

схем вітчизняних палеогеографів, на яких базуються реконструкції 

природних умов для певних відрізків доби верхнього палеоліту регіону. 
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Як границі так і природні умови зони степів Північного Надчорномор’я 

впродовж четвертинного періоду змінювалися в результаті значних коливань 

клімату при зміні льодовикових епох міжльодовиковими та чергуванні 

похолодань (стадіалів) і потеплінь (міжстадіалів). У цілому ж, за доби 

верхнього палеоліту, геологічний та абсолютний вік якого співпадає із 

другою половиною пізнього плейстоцену, в регіоні переважали холодний 

континентальний клімат та відкриті перигляціальні ландшафти. 

Згідно етнографічних даних, провідну роль у здобуванні харчових 

ресурсів життєзабезпечення сучасних мисливців-збирачів, що мешкають у 

холодному кліматі та в умовах відкритих просторів, відіграє полювання. 

Результати трасологічних досліджень (Г.В. Сапожникова) кам’яних знарядь 

верхньопалеолітичних стоянок Північного Надчорномор’я теж вказують на 

незначну роль збиральництва у життєзабезпеченні їх мешканців. 

Аналіз складу фауністичних колекцій близько 40 основних 

верхньопалеолітичних пам’яток регіону підтверджує, що базою для 

здобування харчових ресурсів (засобів існування) його населенням було 

полювання на великих травоїдних — мешканців відкритих просторів, серед 

яких домінували бізон і кінь, зустрічалися сайгак і баран. На деяких стоянках 

знайдено невелику кількість решток мамонта і шерстистого носорога, а 

також таких тундрових видів як північний олень і песець та лісових чи 

близьких до них видів (благородний олень, бурий ведмідь, вовк, заєць), появу 

яких палеонтологи пояснюють як сезонними міграціями із інших територій 

так і наявністю у регіоні локальних лісових/лісостепових ландшафтів. 

Окремий розділ роботи присвячено аналізу та інтерпретації матеріалів 

Амвросіївського комплексу — унікальної пам’ятки мисливців на бізонів, яку 

досліджували у 1930—1950-і роки (В.М. Євсєєв, І.Г. Підоплічко, П.Й. 

Борисковський), а впродовж останніх трьох десятиліть дослідження було 

продовжено під керівництвом автора. Матеріали пам’ятки мають важливе 

значення для реконструкції мисливської стратегії спеціалізованого 

полювання на бізонів населення регіону часу максимального 
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пізньовалдайського похолодання. 

Складові частини комплексу — стоянку і кістковище бізонів більшість 

дослідників вважали одночасними і функціонально пов’язаними 

місцезнаходженнями, хоча інтерпретація ними кістковища значно 

відрізнялася. Результати досліджень комплексу у 1980—2000-і роки в цілому 

підтвердили точку зору дослідників про функціональну специфіку, 

одночасність та зв’язок стоянки і кістковища, хоча і визначили певні 

специфічні деталі. Для обох — отримано серію близьких абсолютних дат. 

Колекція фауни стоянки із домінуванням бізона поповнилася рештками коня 

і зайця. На обох місцезнаходженнях зібрано виразні колекції кісток бізонів зі 

слідами дії людини, вироби із кременю та кістки близьких типів, у тому 

числі, наконечники списів і крем’яні мікроліти-вкладені. 

Було виявлено деякі особливості стратиграфії культурного шару 

(пороги) кістковища, які дозволяють реконструювати можливі методи 

загінних мисливських операцій. Накопичено колекції специфічних 

фауністичних знахідок (кістки бізонів зі слідами пошкоджень мисливською 

зброєю, розбивання та нарізок крем’яними знаряддями), які дозволяють 

інтерпретувати його як місце неодноразового забою бізонів і розбирання 

(перш за все, первинного) туш забитих тварин, доказом чого є також 

переважання серед археологічних знахідок деталей мисливської метальної 

зброї і знарядь для розбирання мисливської здобичі. 

Доведено, що стоянка — це базовий табір поблизу місця проведення 

полювань, куди мисливці приносили частини туш забитих тварин і де 

відбувалася їх подальша утилізація. У холодну пору року вони могли 

створювати запаси м’яса у вигляді заморожених туш бізонів прямо на місці 

забою, живучи на стоянці впродовж усього холодного сезону, а в теплу — 

робити заготівлю в’яленого (сушеного) м’яса. На території стоянки також 

обробляли кремінь, виготовляли крем’яні та кістяні знаряддя, які 

використовували у виробничо-побутих процесах. 

У роботі вдосконалено авторську схему хронології стратифікованих та 
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забезпечених абсолютними датами пам’яток, що в цілому охоплює період у 

межах 38 — 10 тис. н/кал. років тому. Три підрозділи схеми (ранній, середній 

та пізній) узгоджено із основними палеогеографічними етапами розвитку 

зональних ландшафтів пізнього плейстоцену України. 

Спеціальний підрозділ роботи присвячено періодизації розвитку 

культурно-технологічних традицій, у якому надано характеристику основних 

верхньопалеолітичних технокомплексів (ТК) — селетоїдного, оріньякського 

та граветського. Представлено аналіз формального датування кожного із них 

та специфічні риси, характерні для комплексів кам’яного інвентарю, 

розглянуто точки зори дослідників стосовно походження традицій (ТК), 

термінів існування та впливів на становлення і розвиток верхнього палеоліту 

в регіоні, місця їх носіїв серед європейських спільнот. 

Упродовж першого періоду (38/36 —28/26 тис. р. т.), який більшість 

дослідників вважають перехідним від середнього до верхнього палеоліту в 

регіоні могли співіснувати носії середньопалеолітичних (верхні нашарування 

Білокузьминівки, Коробчино-Курган) та верхньопалеолітичної селетоїдної 

(верхньопалеолітичні шари Бирючих балок та шар І стоянки Міра) традицій. 

Встановлено, що селетоїдна традиція (ТК) у степовій зоні могла 

існувати упродовж близько 10 тис. років (від 36/35 до 28/26 тис. p. т.). 

Дослідники припускають, що у Надазов’ї (Бирючі балки) вона з’явилася 

близько 36/35 тис. р. т. і, можливо, мала місцеву генезу, а в районі середнього 

Подніпров’я (Міра. ш. І) її носіями могли бути мігранти із заходу, які 

з’явилися тут наприкінці (28—26 тис. p. т.) раннього верхнього палеоліту. 

Часовий інтервал появи/існування оріньякcької традиції (ТК) у 

надчорноморських степах приблизно міг становити 10—12 тис. років (від 

30/28 до 19/17 тис. p. т.). Вона представлена комплексом нижнього шару 

стоянки Ворона 3 та, можливо, місцезнаходженням Зелений Хутір (оріньяк), 

носії якої могли з’явитися у регіоні близько 30—28 тис. р. т. та сагайдацько-

муралівською групою пам’яток (епіоріньяк), які були частиною людності, яка 

мешкала близько 21—19/17 тис. р. т. на території Східної та Центральної 
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Європи. 

Граветська традиція (ТК), з’явившись у степовій зоні близько 27—

22 тис. р. т. існувала тут до 12 тис. р. т, що загалом охоплювало часовий 

інтервал 10—15 тис. років. Якщо перші її прояви представлені поодинокими 

пам’ятками власне граветської, у широкому сенсі, традиції (стоянки Міра, 

шар ІІ/I і Ями), то, починаючи від 19 до 12 тис. p. т. граветська традиція (ТК) 

продовжувала тут існувати, представлена досить чисельною групою 

епіграветських пам’яток. Наприкінці пізнього періоду (близько 12 —

10 тис. р. т.) і, частково, паралельно із найпізнішими носіями епіграветської 

традиції у регіоні існували носії осокорівської та, можливо, шан-кобинської 

культур. 

На базі аналізу та систематизації археологічних і палеонтологічних 

матеріалів та палеогеографічних реконструкцій, використання етнографічних 

даних і сучасних методологічних підходів (теорій оптимального споживання 

та мобільних стратегій), а також результатів деяких сучасних 

палеобіологічних досліджень відтворено соціально-економічну структуру 

(системи адаптації) суспільств мисливців степів Північного Надчорномор’я, 

встановлено її зв’язок із особливостями природної обстановки та станом 

харчових ресурсів — об’єктів полювання, характерних для різних 

хронологічних етапів розвитку доби верхнього палеоліту. 

На ранньому і, частково, середньому хронологічних етапах із 

природним середовищем, близьким до гумідного і помірним кліматом 

(молого-шекснинське міжльодовиків’я, витачівський горизонт) у степовій 

зоні мешкали групи, здебільшого, неспеціалізованих мисливців на великих 

травоїдних. У цілому, вони вели спосіб існування, що базувався на 

переважанні резидентної мобільності, для якої була характерна відносно 

часта зміна місць розташування базових таборів. Визнається можливість 

існування в цей час відносно слабких міжобщинних зв’язків. 

Наприкінці середнього етапу під час максимального 

пізньовалдайського похолодання (LGS, бугський горизонт) із встановленням 
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аридних природних умов стратегія життєзабезпечення населення регіону 

базувалася на спеціалізованому полюванні на бізонів, для реконструкції якої 

у роботі використано узагальнену етноархеологічну модель адаптації 

палеоіндіанських та індіанських мисливців на бізонів Північної Америки 

доби пізнього плейстоцену — раннього голоцену, створеної американськими 

дослідниками. 

Для стратегії спеціалізованого полювання на бізонів була характерна 

значна роль колективних загінних полювань, які доповнювалися 

індивідуальним полюванням у менш забезпечені відрізки часу. В організації 

життя переважала логістична мобільність із сезонним мешканням груп 

населення поблизу місць масових загінних полювань як довготермінових 

сховищ харчових запасів у вигляді заморожених туш бізонів. Колективні 

загінні полювання та сезонне мешкання поблизу них великих груп населення 

сприяло їх консолідації та зміцненню міжобщинних зв’язків. 

Для пізнього хронологічного етапу (пізньольодовиків’я, дофінівський 

та причорноморський горизонти) із досить частими коливаннями клімату і 

поступовим встановленням гумідних природних умов було характерне 

зростання ролі неспеціалізованого полювання, що супроводжувалося 

переважанням резидентної мобільності в організації життя та зменшенням 

ролі міжобщинних зв’язків відносно невеликих груп населення. 

У роботі надано характеристику поселенських стратегій, які є 

складовою частиною соціально-економічних реконструкцій, що базуються на 

визначенні функції та структури археологічної пам’ятки, і які, певною мірою, 

пов’язані з сезоном, терміном існування та розміром колективу, який її 

залишив. Важливу роль у цих дослідженнях відіграють як власне 

археологічні матеріали так і етнографічні дані та методологічні підходи до їх 

інтерпретації. 

У результаті досліджень останніх десятиліть в регіоні накопичено дані, 

згідно яких на території низки стоянок визначено ділянки культурного шару 

із ознаками використання їх у якості житлових територій. Стоянки 
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розподілено на дві групи згідно ознак, за якими у їх структурі було виділено 

ці території. 

На площі однієї групи виявлено скупчення зі слідами вогнищ та певних 

конструктивних деталей — ямок із закопаними кістками (Кам’яні балки І і ІІ) 

або ямок від дерев’яних кілків (Міра, Осокорівка І, горизонт V-а (?), кам’яної 

вимостки (Муралiвка) та штучної заглибини (Рогалик ІІ «В»). Дослідники 

інтерпретують їх як житлові об’єкти — «житлові площадки», «житла», 

«житлові комплекси». 

Друга група стоянок представлена одним або кількома скупченнями 

культурних рештків зі слідами вогнищ або без них, які інтерпретують як 

господарсько-побутові комплекси (ГПК), на площі яких виділяють ділянки 

виробничо-побутової діяльності (робочі місця із обробки кременю, кухонні 

зони) та місця відпочинку (житлові території), де могли бути споруджені 

легкі заслони або намети (Ями, Говоруха, Минівський яр, Велика Акаржа, 

Сагайдак І, Рогалик ІІІ, Кам’яна балка ІІІ). Як самі ГПК так і житлові 

території у їх межах було виділено завдяки якісному і кількісному аналізу 

знахідок і не мають слідів конструктивних деталей. 

На базі аналізу структури стоянок, виділення житлових територій на їх 

площі, визначення сезонів їх використання, термінів існування та можливих 

розмірів груп мешканців, що їх полишили, а також використання даних 

археозоології створено класифікацію, яка включає три основні типи пам’яток 

регіону: 1) базові довготермінові (сезонні) табори, 2) базові короткотермінові 

табори та 3) місцезнаходження цільового призначення (мисливські табори, 

місця забою та/або розбирання мисливської здобичі, кременеобробні 

майстерні, тощо). Якщо перший і, часто, третій типи пам’яток, переважно, 

були характерні для логістичної організації життя, то другий, здебільшого, 

для — резидентної. 

Створені в роботі реконструкції представляють дві основні 

господарсько-поселенські системи як системи адаптації мисливців 

надчорноморських степів до специфічних природних умов епохи пізнього 
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плейстоцену, характерних для різних хронологічних відрізків доби верхнього 

палеоліту. 

Першій із них, яка базувалася на стратегії спеціалізованого полювання 

на бізонів і логістичній організації життя, за звичай, відповідав великий 

базовий табір та пов’язані з ним місцезнаходження (або система 

місцезнаходжень) цільового призначення. Вона була характерна для аридних 

природних умов часу максимального пізньовалдайського похолодання 

(остання третина середнього хронологічного етапу). 

Другій, що базувалася на стратегії неспеціалізованого полювання на 

великих травоїдних та резидентній організації життя відповідав тип 

невеликого (часто поліфункціонального) базового табору. Вона була 

характерна для першого, частково, другого та більшої частини третього 

хронологічних етапів доби верхнього палеоліту регіону. 

Створені в роботі реконструкції дають цілісну картину систем адаптації 

мисливців регіону до специфічних природних умов епохи пізнього 

плейстоцену на різних етапах розвитку доби верхнього палеоліту та 

властивих їм культурно-технологічних традицій, часу їх виникнення, 

існування/співіснування, які пояснюють деякі особливості давньої історії 

Східної Європи — контакти, взаємовпливи, міграції населення. 
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ДОДАТОК А  

СТАТИСТИЧНІ ТА ХРОНОЛОГІЧНІ ТАБЛИЦІ 

 

 

Таблиця 1 
Кореляція деяких європейських геостратиграфічних схем 

 
Тис. 
років 
тому 

Західна 
Європа 

Східна Європа 

(kyr BP) Djindjian et 
al., 1999 

Арсланов, 
1975, 1992 

Величко, 
2009 (ред.) 

Gozhik et al., 2001  
Герасименко, 2004, 

2010 
      

10        
 Аллерьод   Pс 

 Бьоллінг 

Аллерьод  
Дріас, Бьоллінг  
Рауніський м/с 

 Лес III 

  Вепсівська стадія  

Причорно- 
морський 

лес 

 

15   Потепління  Дофінівсь-  
   Рів. оглеєння  кий похова- Df 
 Ляско   ний грунт  
      
  Максим. стадія Макс. стад.   

20 Ложері (бологовсько- Похолодання   
  єдрівська) Лес II Бузький  
    лесовий Bg 
    горизонт  
      

25 Тюрсак     
   Брянський   
  Дунаєвський похований   
 Кессельт Міжстадіал Грунт   
      

30      
 Арсі     
   Лієсціємське  Витачівсь-  
   Похолодання  кий похова- Vt 
    ний грунт  

35      
   Лес I   
  Міжстадіал    
 Хенгело «Громадянський    
  Проспект»    

40      
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Таблиця 2 
Економічно важливі види тварин степових пам’яток 

 
Пам’ятки Види фауни 

(Species) 1/ к * 1/ с 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бізон (Bison priscus) ?/650** 37500/28 — + + 1189/40 + + + + + — —
Бик (Bos) — — + — — — — — — — — — + 
Кінь (Equus caballus) — 2/1 + + — 1116/35 + — — — — + ?/4
Мамонт (Mammuthus 
primigenius) 

— — — — — — — — — — — — —

Носоріг шерстистий 
(Coelodonta antiquitatis) 

— — — — — — — — — — — — —

Олень північний 
(Rangifer tarandus) 

— — — — —
?/6 + 

— — — — — —

Олень благородний 
(Cervus elaphus) 

— — —
+ 

— — 
+ 

— — — — — —

Олень гігантський 
(Megaloceros giganteus) 

— — — — — — — — — — — — —

Лось (Alces) — — — — — ?/2 — — — — — — —
Баран (Ovis ovis) — — — — — + — — — — — — —
Сайгак (Saiga tatarica) — — — + — — + — — — — — —
Осел (Asinus hydrantinus) — — — — — — — — — — — — —
Кабан (Sus scrofa) — — — — — — — — — — — — —
Ведмідь (Ursus arctos ) — — — — + ?/3 — — — — — — —
Вовк (Canis lupus) — — — — — — + — — — — — —
Росомаха (Gulo gulo) — — — — — — — — — — — — —
Лисиця (vulpes vulpes) — — — — — — — — — — — — + 
Корсак (Vulpes corsac) — — — — — — — — — — — — —
Песець (Alopex lagopus) — — — — — — — — — — — — —
Борсук (Meles meles) — — — — — — — — — — — — —
Заєць (Lepus sp.) — + +? — — + + — — — — — —
Байбак (Marmota bobac) — — — — — + + — — — — — —
Бобер (Castor sp.) — — — — — — — — — — — — —
Птахи (Aves) — — — — — — — — — — — — —
Риби (Osteichyites) — — — — + + — + — — — — —
 

* – № пам’ятки /пункт, культурний шар/ горизонт 
** – у чисельнику – мінімальна кількість кісток (МКК/MNB) у знаменнику - 
мінімальна кількість особин (МКО/MNI); 
+ – вид присутній 

Пам’ятки: 1–Амвросіївка (к-кістковище, с-стоянка); 2-Федорівка; 3-Муралівка; 4–Кам’яна 
балка 1; 5-Кам’яна балка II (ш.IІ); 6-Кам’яна балка III (ш.ІІ); 7- Бирюча балка 2 (ш.2,3,3a); 
8 – Бирюча балка 1а (ш.3); 9-Михайлівська балка; 10-Золотівка І; 11-Говоруха; 12- 
Рогалик I; 13-Рогалик ІІ (А,Д); 14-Рогалик XII; 15-Рогалик ІІІ (A,В); 16–Рогалик VII; 17-
Передільське І; 18-Минівський яр; 19-Ями; 20-Ямбург (г.ІІ.IV,V); 21-Осокорівка І (г.VI-
II); 22-Дубова балка; 23-26-Кайстрова балка І-ІV; 27-Міра (ш.I,II); 28-Дмитрівка; 29-
Нововолодимирівка ІІ; 30-Вознесенка ІV (нижн. і сер. шари); 31- Солоне озеро VІ; 32-
Солоне озеро ІX; 33- Солоне озеро Іа; 34- Солоне озеро ІXа; 35-Сагайдак І, 36-Анетівка І, 
37-Анетівка ІІ, 38-Ліски, 39-Велика Акаржа. 
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Продовження Табл. 2 

 
Пам’ятки Види фауни 

(Species) 13/IIA 13/IIД 14/ХІІ 15/IIIA 15/IIIB 16 17 18 19
Бізон (Bison priscus) 4/1 — 2/1 — 1/1 27/2 — + +
Бик (Bos) — — — — — — — — —
Кінь (Equus caballus) 221/5 + 121/5 16/1 73/4 86/4 + — +
Мамонт (Mammuthus 
primigenius) 

— — — — — — — — —

Носоріг шерстистий 
(Coelodonta antiquitatis) 

— — — — — — — — —

Олень північний (Rangifer 
tarandus) 

1/1 — 2/1 — — — — — —

Олень благородний 
(Cervus elaphus) 

— — — — — — — — +

Олень гігантський 
(Megaloceros giganteus) 

— — — — — — — — —

Лось (Alces) — — — — — — — — —
Баран (Ovis ovis) — — — — — — — — —
Сайгак (Saiga tatarica) — — — — — — — — —
Осел (Asinus hydrantinus) — — — — — — — — —
Кабан (Sus scrofa) — — — — — — — — —
Ведмідь (Ursus arctos ) — — — — — — — — —
Вовк (Canis lupus) — — — — — — — — —
Росомаха (Gulo gulo) — — — — — — — — —
Лисиця (vulpes vulpes) — — — — — — — — —
Корсак (Vulpes corsac) — — — — — — — — —
Песець (Alopex lagopus) — — — — — — — — —
Борсук (Meles meles) — — — — — — — — —
Заєць (Lepus sp.) — — — — — — — — —
Байбак (Marmota bobac) — — — — — — — — —
Бобер (Castor sp.) — — — — — — — — —
Птахи (Aves) — — — — — — — — —
Риби (Osteichyites) — — — — — — — — —
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Продовження Табл. 2 
 

Пам’ятки Види фауни 
(Species) 20/II 20/IV 20/V 21/II 21/IIIв 21/IVб 21/Va 21/VI 22 23 24

Бізон (Bison priscus) + — — + + + + + +? + +
Бик (Bos) — — + — + — — — — — —
Кінь (Equus caballus) + — — + — — + + + + +
Мамонт (Mammuthus 
primigenius) 

— — + — — — — + — — —

Носоріг шерстистий 
(Coelodonta antiquitatis) 

— — — — — — — + — — —

Олень північний 
(Rangifer tarandus) 

+ — — — — — — — — — +

Олень благородний 
(Cervus elaphus) 

— — — — — — — — — — —

Олень гігантський 
(Megaloceros giganteus) 

— — — — — — — — — — —

Лось (Alces) — — — — — — — — — — —
Баран (Ovis ovis) — — — — — — — — — — —
Сайгак (Saiga tatarica) — — — — — — — — — — —
Осел (Asinus 
hydrantinus) 

— — — — — — — — — — —

Кабан (Sus scrofa) — — — — — — — — — — —
Ведмідь (Ursus arctos ) — — — — — — — — — — —
Вовк (Canis lupus) — — — — — — + — + — —
Росомаха (Gulo gulo) — — — — — — — — — — —
Лисиця (vulpes vulpes) — — — — — — — — — — —
Корсак (Vulpes corsac) — — — — — — — — — — —
Песець (Alopex lagopus) — — — — — — — — — — +
Борсук (Meles meles) — — — — — — — — — — —
Заєць (Lepus sp.) — + — — — + + — + — —
Байбак (Marmota 
bobac) 

— — — — + — — — — — —

Бобер (Castor sp.) — — — — + — + — — — —
Птахи (Aves) — — — — — — — — + — +
Риби (Osteichyites) — — + — — — — — — — —
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Продовження Табл. 2 
 

Пам’ятки Види фауни 
(Species) 25 26 27/I 27/II 28 29 30/ нш 30/cш 31 

Бізон (Bison priscus) + + 17/2 + 25/4 1/1 — — — 
Бик (Bos) — — — — — — — — — 
Кінь (Equus caballus) — — 707/16 + 20/2 3/1  1/1 — 
Мамонт (Mammuthus 
primigenius) 

— — + — — — 1/1 — — 

Носоріг шерстистий 
(Coelodonta antiquitatis) 

— — — — — — 1/1 — — 

Олень північний (Rangifer 
tarandus) 

— — 3/1 — — — — — — 

Олень благородний 
(Cervus elaphus) 

— — 6/1 — — — — — — 

Олень гігантський 
(Megaloceros giganteus) 

— — 7/1 — — — — — — 

Лось (Alces) — — — — — — — — — 

Баран (Ovis ovis) — — — — — — — — — 
Сайгак (Saiga tatarica) — — — — — — — — — 
Осел (Asinus hydrantinus) — — 2/? — — — — — — 
Кабан (Sus scrofa) — — + — — — — — — 
Ведмідь (Ursus arctos ) — — — — — — — — — 
Вовк (Canis lupus) — — — — — — — 2/1 — 
Росомаха (Gulo gulo) — — — — — — — — — 
Лисиця (vulpes vulpes) — — 208/8 — — — — — — 
Корсак (Vulpes corsac) — — 3/1 — — — — — — 
Песець (Alopex lagopus) — — 14/2 — — — — — — 
Борсук (Meles meles) — — 2/1 — — — — — — 
Заєць (Lepus sp.) — — 8/1 — — — — — — 
Байбак (Marmota bobac) — — + — — — — 5/2 1/1
Бобер (Castor sp.) — — — — — — — — — 
Птахи (Aves) — — — — — — — — — 
Риби (Osteichyites) — — — — — — — — — 
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Продовження Табл. 2 
 

Пам’ятки Види фауни 
(Species) 32 33 34 35 36 37 38 39 

Бізон (Bison priscus) 9/3 — 1/1 3/1 + 25017/160 — 7000/15?
Бик (Bos) — — — + — — 1/1 — 
Кінь (Equus caballus) 15/1 1/1 1/1 4/1 + 120/12 33/3 — 
Мамонт (Mammuthus 
primigenius) 

— — — — — — 148/4 — 

Носоріг шерстистий 
(Coelodonta antiquitatis) 

— — — 1/1 — — 1/1 — 

Олень північний (Rangifer 
tarandus) 

— — — — + 590/8 14/3 — 

Олень благородний 
(Cervus elaphus) 

— — — — — 1/1 — — 

Олень гігантський 
(Megaloceros giganteus) 

— — — — — — — — 

Лось (Alces) — — — — — — — — 

Баран (Ovis ovis) — — — — — — — — 
Сайгак (Saiga tatarica) — — — — — 5/4 — — 
Осел (Asinus hydrantinus) — — — — — — — — 
Кабан (Sus scrofa) — — — — — — — — 
Ведмідь (Ursus arctos ) — — — — — 4/2 — — 
Вовк (Canis lupus) — — — — — 3/1 1/1 — 
Росомаха (Gulo gulo) — — — — — 1/1 — — 
Лисиця (vulpes vulpes) — — — — — — — — 
Корсак (Vulpes corsac) — — — — — — — — 
Песець (Alopex lagopus) — — — — — 11/4 — — 
Борсук (Meles meles) — — — — — 1/1 — — 
Заєць (Lepus sp.) — — — — — 4/1 — — 
Байбак (Marmota bobac) — — — — — 31/5 — — 
Бобер (Castor sp.) — — — — — — — — 
Птахи (Aves) — — — — — + — — 
Риби (Osteichyites) — — — — — — — — 
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Таблиця 3 
Мінімальна кількість особин (МКО/MNI) бізонів, досліджених в 
Амвросіївському кістковищі в 1979—2007 рр. (за підрахунками 
Н.Г. Білан / В.М. Логвиненка, А.В. Старкіна та М.-А. Джулієн) 

 
Центральний 
розкоп 

І-ІІ* 
(1986) 

ІІ-ІІІ 
(1988) 

ІІІ 
(1989) 

Прирізка 
І (1989) 

Прирізка 
ІІ (2005) 

Разом 

Кількість 29 34 9 17 10 99 
Західний 
розкоп 

І-ІІІ 
(1986) 

ІV 
(1988) 

V 
(1990) 

VI 
(1992) 

VII-VIII 
(1993) 

Кількість 16 10 7 3 4 

 

Західний 
розкоп 

IX-XII 
(1994) 

Зачистки 
(2005) 

Зачистка 
(2007) 

Шурф 
(1979) 

Кількість 5 7 1 2 

 

55 
РАЗОМ: 154 
* — умовні горизонти культурного шару 

 
 
 

Таблиця 4 
Крем’яні вироби з Амвросіївського кістковища 

(дослідження 1986—2005 рр.) 
 

Центральний 
розкоп 

Західний 
розкоп 

Всього виробів 
 

Назва виробу 
 кільк. % кільк. % кільк. % 

Нуклеуси 4 2,0 4 2,9 8 2,4 

Пластини 98 49,5 61 44,2 159 47,3 

Відщепи 55 27,8 36 26,1 91 27,1 
Уламки 18 9,1 18 13,1 36 10,7 
Ребристі сколи 3 1,5 — — 3 0,9 
Вироби з вторинною 
обробкою 

20 10,1 19  13,8 39 11,6 

Мікроліти 15 — 12 — 27 — 
Різці 3 — 4 — 7 — 
Скребки — — 1 — 1 — 
Пластини, відщепи 
ретушовані 

2 — 2 — 4 — 

Знаряддя на 
жовні/гальці 

1 — 1 — 2 — 

Всього виробів 199 100 139 100 338 100 
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Таблиця 5 
Показники техніки розколювання кременю на Амвросіївській стоянці 

(розкоп ІІІ, 1998—2005 рр.) 
 

Верх 
к.ш. 

Низ к.ш. 
Разом з 
к.ш. 

Чорнозем Разом 
Вироби 

кіл. % кіл. % кіл. % кіл. % кіл. % 
Нуклеуси 85 1,1 93 1,3 178 1,2 36 1,4 214 1,2 
Заготовки 2670 35,7 2466 33,6 5136 34,7 1442 55,0 6578 37,8
Відходи 4507 60,4 4582 62,6 9089 61.5 1113 42,5 10202 58,6
Вироби з втор. 
обробкою 

205 2,8 181 2,5 386 2,6 28 1,1 414 2,4 

Разом 7467 100 7322 100 14789 100 2619 100 17408 100 
Скорочення: к.ш.— культурний шар; кіл.— кількість. 
 

 
 

Таблиця 6 
Техніко-морфологічні групи виробів із вторинною обробкою 

Амвросіївської стоянки (розкоп ІІІ, 1998—2005 рр.) 
 

Верх 
к.ш. 

Низ к.ш. 
Разом з 
к.ш. 

Чорнозем Разом 
Вироби 

кіл. % кіл. % кіл. % кіл. % кіл. % 
Скребки 8 3,9 9 5,0 17 4,4 4 14,3 21 5,1 
Різці 21 10,2 30 16,6 51 13,2 8 28,6 59 14,3
Мікро вістря 20 9,8 13 7,1 33 8,6 6 21,4 39 9,4 
Мікро пластинки 
ретушовані 

120 58,5 90 49,7 210 54,4 6 21,4 216 52,2

Вироби 
ретушовані 

23 11,2 31 17,1 54 14,0 3 10,7 57 13,7

Проколки 2 1,0 1 0,6 3 0,8 — — 3 0,7 
Вироби 
виїмчасто-
зубчасті 

5 2,4 4 2,2 9 2,3 1 3,6 10 2,4 

Вироби з 
підтескою 

2 1,0 2 1,1 4 1,0 — — 4 1,0 

Скобелі 4 2,0 1 0,6 5 1,3 — — 5 1,2 

Разом 205 100 181 100 386 100 28 100 414 100 
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Таблиця 7 
Показники техніки розколювання кременю на Амвросіївській стоянці 

(розкоп ІV — 2000, 2005 рр.) 
 

Культурний 
шар 

Чорнозем Разом 
Вироби 

кількість % кількість % кількість % 
Нуклеуси 117 2,1 52 1,4 169 1,8 
Заготовки 3424 60,5 2308 62,6 5732 61,4
Відходи 1968 34,8 1289 34,9 3257 34,8
Вироби з вторинною 
обробкою  

147 2,6 42 1,1 189 2,0 

Разом  5656 100 3691 100 9347 100 
 
 
 
 
 

Таблиця 8  
Техніко-морфологічні групи виробів із вторинною обробкою 

Амвросіївської стоянки (розкоп ІV — 2000, 2005 рр.) 
 

Культурний 
шар 

Чорнозем Разом 
Вироби 

кільк. % кільк. % кільк. % 
Скребки 15 10,2 8 19,0 23 12,2 
Різці 42 28,6 13 31,0 55 29,1 
Мікровістря 17 11,6 3 7,1 20 10,6 
Мікропластинки 
ретушовані 

28 19,0 5 11,9 33 17,5 

Вироби ретушовані 6 4,1 1 2,4 7 3,7 
Проколки 8 5,4 2 4,8 10 5,3 
Вироби виїмчато-зубчасті 22 15,0 6 14,3 28 14,7 
Вироби з підтескою 3 2,0 — — 3 1,6 
Скобелі 6 4,1 4 9,5 10 5,3 
Разом виробів 147 100 42 100 189 100 
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Таблиця 9 
Місцезнаходження кістяних знарядь у розкопі IV Амвросіївської 

стоянки (згідно років досліджень та квадратів) 
 

2000 2005 2007 Рік 
квадрат 

Назва виробу 1-2 4 5 6 8 9 10 15 16 19
Разом 

Наконечник списа — — — — — — 1 — — — 1 
Ретушер — — — — — 1 — — — — 1 
Лощило — — — — 1 — — — — — 1 
Проколка — — 1 — — — — — 1 — 2 
Виїмчасто-зубчасте 
Знаряддя 

1 1 2 1 — — — 1 — 3 9 

Фрагмент кістки 
зі слідами 
використання 

— — 2 — — — — — — — 2 

Разом 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 16 
 

 
 
 

Таблиця 10 
Абсолютні дати (некалібровані) верхньопалеолітичних пам’яток степів 

Північного Надчорномор’я  
 

№ 
п/п 

Індекс лаб. Матеріал, контекст 
Дата 

(років тому) 
Джерело 

  Бирюча балка 2, шар 3   
1 Beta-

177776 
Кістка 26300±200  Otte et al., 2006; 

Матюхин, 2012 
2 Beta- 

183589 
Кістка 31480±200 — “ — 

3 Ly-17243 Кістка 28930±340 — “ — 
  Бирюча балка 2, ш. 3а   
4 Beta- 

183588 
Кісткове вугілля 26650±230 — “ — 

5 Ly-17242 Кістка  31610±460 — “ — 
  Бирюча балка 1а, ш. 3   

6 Beta- 
183587 

Кістка 35900±280 — “ — 

 



 495

Продовження Табл. 10 
 

№ 
п/п 

Індекс лаб. Матеріал, контекст 
Дата 

(років тому) 
Джерело 

  Міра, культ. шар І   
7 Кі - 8152 Деревне вугілля 27600±370 Степанчук та 

ін., 2004 
8 Кі-8153а  Деревне вугілля  27200±380  — “ — 
9 Кі-8154  Деревне вугілля 27300±390  — “ — 
10 Кі-8158  Кістка  27050±350  — “ — 
11 Кі-10283  Кістка  26610±400  — “ — 
12 Кі-10284  Деревне вугілля 27080±400  — “ — 

13 Кі-8381  Грунт  28450±1100  — “ — 
14 GrA-20019  Деревне вугілля 26590±490/460  — “ — 
  Міра, шар ІІ/1 

(природна пожежа?) 
  

15 Кі-8155  Деревне вугілля 26800±390  — “ — 
16 К-10346  Деревне вугілля 27160±390  — “ — 
17 GrA-20020  Деревне вугілля  27830±580/540  — “ — 
  Міра, культ. шар ІI/2   
18 Кі-8156  Деревне вугілля 27200±360  — “ — 
19 Кі-8201  Деревне вугілля  27510±400  — “ — 
20 GrA-20033  Деревне вугілля  27750±590/550  — “ — 
  Іллінка   
21 Кі-11681 Кістяне знаряддя 27500±210 Сапожников, 

2005б 
  Сагайдак І, нижній 

культ. шар  
  

22 ЛЕ-1602а Зуб мамонта 21240±200 Синицын, 
Праслов 1997 

23 ЛЕ-1602б Зуб мамонта 20300±200  — “ — 
  Ліски    
24 ЛЕ-2946 Зуб мамонта. 19200±200  — “ — 
25 ЛЕ-4456 Зуб мамонта 23770±1540  — “ — 
  Муралівка    
26 ЛЕ-1601 Кістка 19630±200  — “ —  
27 ЛЕ-1438 Кістка  18780±300  — “ — 
  Золотівка I   
28 ГИН-1968 Кісткове вугілля 17400±700  — “ — 
29 ГИН-8002 Кістка бізона 13600±1000  — “ — 
  Анетівка II   
30 ЛЕ-4066 Кісткове вугілля 18265±1650  — “ — 
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Продовження Табл. 10 
 

№ 
п/п 

Індекс лаб. Матеріал, контекст 
Дата 

(років тому) 
Джерело 

31 ЛЕ-2424 Кістка бізона 18040±150  — “ — 
32 ЛЕ-2947 Кістка бізона 19170±120  — “ — 
33 ЛЕ-2624 Зуб мамонта 24600±150  — “ — 
34 ЛЕ-4610 Кісткове вугілля 19090±80  — “ — 
  Амвросіївка, 

кістковище 
  

35 ЛЕ-637 Кістка, 1949, культ. шар 15250±150 Krotova, Belan, 
1993 

36 ЛЕ-805 Кістка, 1979, верх к. ш.  20620±150  — “ —  
37 ЛЕ-3403 Зуби, 1988, Ц. р., у/г II 21500±340  — “ — 
38 OxA-4890 Кістка, 1986, Ц. р., у/г I, 

V/23  
18700±240 Krotova, 1996 

39 OxA-4891 Кістка, 1989, Ц. р., у/г I, 
XVIa /200  

18860±220  — “ — 

40 OxA-4892 Кістка, 1988, Ц. р., у/г II-
III, XXI/25  

18700±220  — “ — 

41 OxA-4893 Кістка, 1986, З.р., у/г II-
III, 2A/102 

18620±220  — “ — 

42 OxA-4894 Кістка, 1988, у/г IV 18220±200  — “ — 
 43 OxA-4895 Кістка, 1993, З. р., у/г VI 18660±220  — “ — 
44 Кі-704 Кістка, 1994, З. р., 4В/ 92 18040±200 Кротова, 2003 
45 К-9705 Кістка, 1989, Ц. р., у/г I, 

VIc /177  
18350±200  — “ —  

46 Кі-706 Кістка, 1990, З. р., у/г V, 
2A/48 

18240±200 — “ — 

47 Кі-709 Кістка, 1993, З. р., кв. 2В 17800±200 — “ — 
48 К-10307 Кістка, 1986, З. р., у/г I-

III/96  
15900±200 — “ — 

  Амвросіївка, стоянка   
49 К-9707 Кістка, 2002, р. ІІІ, у/г V, 

2/112  
18450±200 — “ — 

50 Кі-708 Кістка, 2000, р. ІV, кв. 1  18700±200 — “ — 
  Ями   
51 К-10356  Кістка 19300±180 — “ — 
  Говоруха   
52  Кі-0357  Кістка 20190±180 — “ — 
  Велика Акаржа, р. Д   
53 Кі-11307 Кістка  19200±200 Сапожников, 

2005б 
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Продовження Табл. 10 
 

№ 
п/п 

Індекс лаб. Матеріал, контекст 
Дата 

(років тому) 
Джерело 

54 Кі-11340 Кістка 19055±200 — “ — 
55 Кі-11306 Кістка 18760±210 — “ — 
  Нововолодимирівка II   
56 Кі-203 Кістка 19340±95 Оленковський, 

2000а 
  Вознесенка IV, н. к. шар   
57 Кі-359 Кістка 16900±100  — “ — 
  Вознесенка IV, сер. к. ш.    
58 Кі-358 Кістка 19400±80  — “ — 
  Дмитрівка   
59 Кі-826 Кістка 16520±95 — “ — 
  Кам’яна балка II, II 

(основний) к. шар 
  

60 GRA 17957  В-8, середина шару 15590±80 Леонова и др., 
2006 

61 GRA 17961  E-7, середина шару 14730±70  — “ — 
62 GRA 17964  Д-7, середина шару 14850±80  — “ — 
63 GRA 18349  Д-6, верх шару 15610±80  — “ — 
64 GRA 21708 УТ-7, УТ-8, apatite 15360±8  — “ — 
65 GRA 21494  alkaline 14760±90  — “ — 
66 GRA 21568  alkaline 14850±80  — “ — 
67 GRA 21619 ХФ-8, вогнище, apatite 15120?100  — “ — 
68 GRA 21711 ЦЦ’-13 вогнище, apatite 15760±100  — “ — 
69 GRA 21497  alkaline 15000±90  — “ — 
70 GRA 21710 Вогнище в тр. 1999 р. 15020?140  — “ — 
71 GRA 21495  14340±70  — “ — 
72 ГИН-2940 Кісткове вугілля 15400±1200?  — “ — 
73 ГИН-2941 Кісткове вугілля  13200±500?  — “ — 
74 ГИН-3472 Кісткове вугілля 15100±700  — “ — 
75 ГИН-7921 Кісткове вугілля 14800±440  — “ — 
76 ГИН-7922 Кісткове вугілля 12700±700  — “ — 
77 ГИН-3716 Кістка 11400±1300  — “ — 
78 ГИН-4024 Кістка 9980±750  — “ — 
79 ГИН-3473   7830±350  — “ — 
80 ISGS-2955  11230±100  — “ — 
81 ISGS-3284 1995 р. 12000±1120  — “ — 
82 ISGS-3285 1995 р. 12530±160  — “ — 
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Продовження Табл. 10 
 

№ 
п/п 

Індекс лаб. Матеріал, контекст 
Дата 

(років тому) 
Джерело 

83 ISGS 1996 р. 13600±180  — “ — 
84 KI-9379 2000 р. 14330±150  — “ — 
85 KI-8215 1999 р. гумус. тріщини 14750±150  — “ — 
86 OxA-699 Сумарно 1985-1986 рр. 10900±400  — “ — 
  Кам’яна балка I   
87 AA-4797 Вогнище 14670±105  — “ — 
88 ISGS-2954 Вогнище 11500±180  — “ — 
  Кам’яна балка ІІІ, ш.ІІ   
89 ИГРАН-

2726 
 13450±250  — “ — 

  Федорівка, шар 2   
90 Кі-10354 Кістка 15200±110 Кротова, 2003 
  Федорівка, шар 1   
91 Кі-10355 Кістка 14600±110  — “ — 
  Солоне озеро IХ “а”   
92 Кі-360 Кістка 14800±80 Оленковський, 

2000а  
   Солоне озеро VI   
93 Кі-206 Кістка 13030±70  — “ — 
94 Кі-202 Кістка 12890±100  — “ — 
  Солоне озеро IX   
95 К-5825 Кістка 13460±80  — “ — 
  Солоне озеро I “а”   
96 Кі-6357 Кістка 12700±60 — “ — 
  Леонтіївка   
97 Кі-6201 Кістка 12150±90 — “ — 
  Осокорівка І / 3в   
98 GrA-33123 Кістка 12640±60 Залізняк, 2010 
  Рогалик VII   
99 Кі-8476 Кістка 11400±140 Горелик, 2001 
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Таблиця 11 
Хронологія верхньопалеолітичних пам’яток степів Північного 

Надчорномор’я  
 

Тис. 
р.т. 

Гео- 
страт. 
етапи* 

Хрон. 
етапи 

Пам’ятки 

10    
11   Рогалик VII, Рогалико-Передільська група (?) 
12 Pc  Осокорівка І/3в, Леонтіївка, Солоне озеро Іа 
13  III Кам’яна б. ІІІ/2, Янісоль, Солоне озеро ІX, VI 
14 _____  Кам’яна б. I, Федорівка /І, Солоне озеро ІXа, 
15   Кам’яна б. ІІ/II, Федорівка /ІІ, Кайстрова б. І-ІV(?) 
16 Df  Кам’яна б. ІІ/IIІ (?), Дмитрівка 
17 _____ ------ Золотівка І ?, Михайлівська б. (?), Говоруха?, Мин. яр 
18  ------ Анетівка 2, В.Акаржа, Вознесенка ІV?, Ворона 3/1 (?) 
19   Муралівка, Амвросіївка, Нововолодимирівка 2 
20   Анетівка І (?) 
21   Сагайдак І 
22 Bg II Ями ? 
23   Ліски 
24   Осокорівка І/Va, IVб (?)  
25    
26  ------  
27 _____  Міра І, ІІ/2 
28  ------ Ворона 3/ІІ (?), 
29    
30   Бирюча балка 2/3а 
31   Бирюча балка 2/3 
32 Vt I Бирюча балка I в (?) 
33    
34    
35    
36   Бирюча балка I a/3 
37    
38    
39    
40    
 
* згідно геостратиграфічної схеми Н.П. Герасименко (2004, 2010) 
?  –  одинична абсолютна дата, яку дослідник вважає сумнівною  
(?) – пам’ятка не має абсолютних дат 
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Таблиця 12 
Періодизація розвитку культурно-технологічних традицій доби 

верхнього палеоліту степів Північного Надчорномор’я  
 
Тис. 
р.т. 

Періоди
Селетоїдна 
традиція 

Оріньяк/ 
епіоріньяк 

Гравет/епігравет 

10     
11    Рог.-Перед. група 
12    Осокорівка.І/3в; Сол. оз. Іа 
13    Сол.оз.VI; Янісоль, Кам.б. III/2 
14 III   Сол.оз.IX,IXa;Федор./І,Кам.б. І
15    Федор./ІІ, Кам.б. ІІ/ІІ 
16    Дмитрівка 
17 -------  Михайл. б. Мин. яр, Говоруха, Ворона 3/I 
18   Золотівка І В. Акаржа, Новолодимирівка 2
19 -------  Муралівка Амвросіївка, Анетівка 2  
20   Анетівка І  
21   Сагайдак I  
22    Ями 
23 II  Ліски  
24     
25     
26 -------    
27  Міра І  Міра ІІ/2 (?) 
28 -------  Ворона 3/II  
29     
30  Бир. б. 2/3а   
31  Бир. б. 2/3   
32 I    
33     
34     
35     
36  Бир. б.1а/3   
37     
38     
39     
40     

Скорочення: 

Бир. б. — Бирюча балка 
В. Акаржа — Велика Акаржа  
Кам.б. — Кам’яна балка 
Мин. яр — Минівський яр 

Михайл. б. — Михайлівська балка 
Рог.-Перед. — Рогалико-Передільська 
Сол. оз. — Солоне озеро 
Федор. — Федорівка 
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Таблиця 13 
Сезони використання верхньопалеолітичних пам’яток степів 

Північного Надчорномор’я 
 
 
Назва пам’ятки 
 

 
Холодний сезон 

 
Теплий сезон 

Амвросіївка + + 
Анетівка ІІ + + 
Кам’яна балка ІІ (ш. ІІ) + + 
Кам’яна балка I + + 
Міра (ш. І) +  
Ліски +  
Анетівка І +  
Осокорівка І (г. Va) +  
Кайстрова балка ІІ +  
Дубова балка +  
Ямбург (г.ІІ) +  
Золотівка І +  
Федорівка (ш. 2) +  
Велика Акаржа  + 
Ями  + 
Говоруха  + 
Минівський яр  + 
Рогалико-Передільська група  + 
Бирюча балка 2, 1а, 1в (в/п шари)   + 
Муралівка  + 
Кам’яна балка ІІІ (ш. ІІ)  + 
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ДОДАТОК Б 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

Рис. 1. Степові території земної кулі (A): 1 – материки; 2 – степові 
території (за: Мордкович, 1982). Сучасна південна ландшафтно-кліматична 
область Східної Європи (Б): 1 – межі ландшафтно-кліматичної південної 
області; 2 – межі ландшафтних зон; 3 – степ; 4 – напівпустеля; 5 – пустеля; 6 
– гірські змішані ліси; 7 – гірські альпійські і субальпійські луки (за: Борисов, 
1975). 
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Рис. 2. Зони розповсюдження видів ссавців і рослинності у Східній 

Європі в пізньому плейстоцені (за: Маркова, 1982, карта 12; Гричук, 1982, 
карта 10). Умовні позначки: кордони: а – областей розповсюдження видів ссавців: I – 
тундрових і степових; II – тундрових і степових за участю лісових; III – степових і 
північного оленя; б – льодовика; в – рослинних зон: 1 – прильодовиковикової рослинності; 
2, 3 – перигляційного лісостепу; 4 – перигляційного степу; 5 – південного перигляційного 
лісостепу; 6 – евксинських широколистяних та хвойно-широколистяних формацій; 7 – 
альпійських луків за участю степової рослинності; 8 – рослинності засолених узбереж; г – 
берегової лінії часу максимального валдайського похолодання. Малюнок П. Корнієнка.
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Рис. 3. Графічні зображення бізонів і коней доби верхнього палеоліту в 

печері Ніо (Niaux), Франція – А (за: Clottes, 1995). Зображення сучасного 

канадського бізона (Bison priscus athabascae), близького за екстер’єрними та 

морфологічними ознаками до пізньоплейстоценового бізона (Bison priscus) –

Б (за: Флеров, 1979). 
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Рис. 4. Зображення плейстоценових тварин: у палеолітичному 

живопису Західної Європи – 1 – мамонти (Фон де Гом), 2 – шерстистий 

носоріг (Коломб’єр) 4 – північний олень (Таінген) (за: Окладников, 1967); у 

реконструкції художників – 3 – шерстистий носоріг (за: Лазуков и др., 1981) 

та зовнішній вигляд нині існуючих тварин – 5 – північний олень; 6 – 

благородний олень, 7 – сайгак (за: Давид, 1982). Графічна копія 

реконструкції носорога (3) – І. Ковтун.  



  506

 

 
 
Рис. 5. Карта основних пам’яток доби верхнього палеоліту степів 

Північного Надчорномор’я (з фауною): 1 – Амвросіївка; 2 – Федорівка; 3 – 

Муралівка; 4 – Кам’янa балкa I; 5 – Кам’янa балкa II; 6 – Кам’янa балкa III; 7 

– Бирюча балка 2; 8 – Бирюча балка 1а; 9 – Михайлівська балка; 10 – 

Золотівка І; 11 – Говоруха; 12 – 17 – Рогалико-Передільська група (Рогалик І, 

ІІ, ХІІ, ІІІ, VII, Передільське І); 18 – Минівський яр; 19 – Ями; 20 – Ямбург; 

21 – Осокорівка I; 22 – Дубова балка; 23–26 – Кайстрова балка I–IV; 27 – 

Міра; 28 – Дмитрівка; 29 – Нововолодимирівка II; 30 – Вознесенка IV; 31–34 

– група Солоне озеро (VІ, ІХ, Іа, ІХа); 35 – Сагайдак I; 36 – Анетівка I; 37 –

Анетівка II; 38 – Ліски; 39 – Велика Акаржа. Пунктиром позначено межі 

сучасної степової зони. 
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Умовні позначки:  

К – кістковище 

С – стоянка 

1 – розкопи 1930-1950-х рр. 

2 – розкопи 1980 –2000-х рр.  

Rр осн. – основний репер пам’ятки 

 

 

 

Рис. 6. Топоплан Амвросіївського комплексу: система координат і 

висот – умовна; за висхідну прийнято відмітку репера розкопу ІІІ (Rp) зі 

значенням рівним 100,0 м. Горизонталі проведено через 1 м. План 

орієнтований за магнітними меридіанами (виконав технік відділу архітектури 

Амвросіївської РДА В.В. Жигалов 28.04.06). 
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Рис. 7. Амвросіївський комплекс: А – місце розташування (вказано 

стрілкою), вигляд з південного–сходу; Б – стратиграфічний розріз кістковища 

(Західний розкоп, кв. 4Д); В – стратиграфічний розріз стоянки (східна стінка 

розкопа ІІІ) (фото автора).  
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Рис. 8. Амвросіївка, кістковище. План розташування розкопів та 

стратиграфічні розрізи в розкопах 1940-х (А–А′, В–В′) і 1980–1990-х (С–С′, 

D–D′) років. Умовні позначки: 1 – розкопи 1986--2005 рр.; 2 – чорнозем; 3 – 

коричневий суглинок; 4 – культурний шар в коричневому суглинку; 5 – 

сірувато-зелений суглинок; 6 – культурний шар у сірувато-зеленому 

суглинку; 7 – світло-жовтий лес; 8 – фрагменти крейди та мергелю; 9 – 

крейда; 10 – тальвег сучасного рівчака; 11 – поверхня культурного шару 

вище уступа; 12 – поверхня культурного шару нижче уступа; + – уступ (за: 

Борисковский, 1953а; Krotova and Belan, 1993; Герасименко, 1994).  



  510

 

Рис. 9. Амвросіївка, кістковище. Схема квадратів (А) та план знахідок 

(Б) І умовного горизонту культурного шару в Центральному розкопі: в 

основній частині (кв. І–ХХХ; дослідження 1986 р.) та Прирізці (кв. І–ХІ – a, 

b, c, d; дослідження 1989 р.). Умовні позначки: 1 – кістка; 2 – крем’яний виріб 

(за: Кротова, Белан, 1986; Кротова, 1989).  
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Рис. 10. Амвросіївка, кістковище. Культурний шар Центрального 

розкопу (ІІ умовний горизонт, 1988 р.). Вигляд з північного заходу (фото 

В. Кесар). 
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Рис. 11. Амвросіївка, кістковище. Загальний вигляд культурного шару 

Центрального розкопу (1989 р.). На передньому плані – Прирізка (І умовний 

горизонт), на задньому – основна частина розкопу (ІІ-ІІІ умовні горизонти), 

вигляд із заходу. Стрілкою вказано уступ (поріг) у розповсюдженні 

культурного шару (фото В. Кесар) (за: Krotova, 1999).  
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Рис. 12. Амвросіївка, кістковище. Анатомічні групи кісток бізонів із 

культурного шару Центрального розкопу (ІІ–ІІІ умовні горизонти, 1988—

1989 рр.): хребців (а, б, в), задніх (г, д) та передніх (е, ж) кінцівок. Цифрами 

позначено: д (1–6) – фаланги, 7– сесамовидна, 8–плюснева, 9–пяткова, 10–

таранна, 11–центральна; ж (266–267) права, (268–270) ліва передні кінцівки 

(за: Кротова, 1988, 1989). 
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Рис. 13. Амвросіївка, кістковище. Прирізка до Центрального розкопу 

(2005 р.): А — культурний шар (ІІ умовний горизонт); Б — деталь 

культурного шару. Вигляд з північного заходу (фото автора). 
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Рис. 14. Амвросіївка, кісткови-

ще (за: Кротова, Белан, 1986). 

а — План розташування Захід-

ного розкопу та об’єктів побли-

зу нього (зачистки, траншей, 

шурфу) (розкопки 1986 р.) 

Умовні позначки:  
1 – ділянка прокопана до дна 
“бізонового” рівчака;  
2, 3 – ділянка з порушеним 
(намитим) частково розібраним (3) 
шаром кісток і шматків мергелю;  
4 – ділянки з культурним шаром 
in situ. 
 
 
б – профіль L — L′ 

Умовні позначки:  
1 – чорнозем сучасний;  
2–суглинок червонувато-бурий з 
культурними рештками;  
3–суглинок зеленувато-сірий з 
культурними рештками у верхній 
частині;  
4–крейда; 
5–нижня межа культурного шару. 
 
 
в – профіль М — М′ 

Умовні позначки: 
1–суглинок бурий; 
2–чорнозем;  
3–суглинок зеленкувато-сірий; 
4–мергель; 
5–поверхня культурного шару 
(І умовний горизонт) на ділянці 
in situ. 
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Рис. 15. Амвросіївка, кістковище, Західний розкоп. План знахідок І 

умовного горизонту — поверхні культурного шару (1986 р.). Умовні 

позначки: 1 — кістка; 2 — крем’яний виріб (за: Кротова, Белан, 1986). 
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Рис. 16. Амвросіївка, кістковище, Західний розкоп. Плани 

розташування знахідок: а — ІІІ умовного горизонту (1986 р.), б — ІV 

умовного горизонту (1988 р.) Умовні позначки: 1 — кістка; 2 — крем’яний 

виріб; 3 — фрагмент кістяного наконечника (за: Кротова, Белан, 1986, 

Кротова, 1988).  
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Рис. 17. Амвросіївка, 

кістковище, Західний 

розкоп. Плани розташу-

вання знахідок (за: 

Кротова, Сніжко, 1990, 

1992): 

 

а — V умовного гори-

зонту (1990 р.), 

Умовні позначки: 
1 — кістка;  
2 — крем’яний виріб;  
 

 

 

б — VІ умовного гори-

зонту (1992 р.). 

Умовні позначки: 
1 — кістка;  
2 — крем’яний виріб;  
3 — кістковий тлін;  
 

 

 

 

 

 

в — профіль N – N′: 

поверхня культурного 

шару в VІ умовному 

горизонті  
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Рис. 18. Амвросіївка, кістковище, Західний розкоп: А — деталь 

культурного шару ІV умовного горизонту (1988 р.), вигляд з південного-

заходу; Б — деталь культурного шару VІ умовного горизонту (1992 р.), 

вигляд з південного-південного-сходу (фото автора). 
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Рис. 19. Амвросіївка, кістковище, Західний розкоп. Плани 

розташування знахідок: VІІ (верхній) та VІІІ (нижній) умовних горизонтів 

(1993 р.). Умовні позначки: 1 — кістка; 2 — крем’яний виріб (за: Кротова, 

Сніжко, 1993). 
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Рис. 20. Амвросіївка, кістковище, Західний розкоп. Плани 

розташування знахідок у ІХ (А ), Х (Б ), ХІ (В), ХІІ (Г) умовних горизонтах 

(1994 р.). Умовні позначки: 1 – кістка; 2 – крем’яний виріб (за: Кротова, 

Сніжко, 1994). 
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Рис. 21. Амвросіївка, кістковище, Західний розкоп. Анатомічні групи в 

культурному шарі: фрагменти кінцівок з ІV (А, Б), V (В, Г, Д) та VІ (Ж, З) 

умовних горизонтів; фрагмент грудної клітини з V (Є) умовного горизонту. 

(за: Кротова, 1988; Кротова, Сніжко, 1990, 1992). 
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Рис. 22. Амвросіївка, кістковище. Кістки бізонів зі слідами погризів 

хижаками (дослідження 1980-х рр.) (фото В. Кесар). 
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Рис. 23. Амвросіївка, кістковище, Західний розкоп. Кістки зі слідами 

пошкоджень метальною мисливською зброєю: 1 – тіло шийного хребця (1986 

р.); 2 – фрагмент тазової (1988 р.); 3 – кістяний наконечник списа (1979 р.); 4 

– схема місцезнаходжень можливих поранень на тілі бізона. Стрілками 

вказано напрямок ударів (згідно консультації Л. Тодда і В.М. Логвиненка). 

Малюнки О. Ваніфатової – 1 та П. Корнієнка – 3. (за: Кротова, 2006). 
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Рис. 24. Амвросіївка, кістковище. Кістки бізонів зі слідами розбивання 

(1) та різання крем’яними знаряддями (2–4) (малюнки О. Ваніфатової) (за: 

Кротова, Сніжко, 1993). 
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Рис. 25. Амвросіївка, кістковище. Кістки бізонів зі слідами різання 

крем’яними знаряддями (малюнки О. Ваніфатової) (за: Кротова, Сніжко, 

1993). 
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Рис. 26. Амвросіївка, кістковище. Кістки бізонів зі слідами різання 

крем’яними знаряддями (малюнки О. Ваніфатової) (за: Кротова, Сніжко, 

1993). 
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Рис. 27. Амвросіївка, кістковище. Кістяні наконечники списів із 

розкопок 1940-х рр. (малюнки О. Ваніфатової) (за: Кротова, 2007б). 
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Рис. 28. Амвросіївка, кістковище. Кістяні наконечники списів із 

розкопок 1940-х (2–4) та 1979 (1) років. Малюнки П. Корнієнка (1) та О. 

Ваніфатової (2–4) (за: Кротова, 2007б). 
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Рис. 29. Амвросіївка, кістковище. Фрагменти виробів з кістки: голки 

(?), з розкопок 1989 р. (1), наконечників списів з розкопок 1935 (4, 5, 7, 9), 

1980-х (1–3) та 2005 (6, 8) років. Малюнки А. Усачука (2, 3) та І. Ковтун (4–9) 

(за: Кротова, 2007б). 
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Рис. 30. Амвросіївка, кістковище. Кістяний наконечник списа із шурфа 

1979 року (Західний розкоп). Фото А.С. Ладкина. 
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Рис. 31. Амвросіївка, кістковище. Крем’яні вироби: нуклеуси з 

розкопок 1980–1990-х рр. Центрального (1–4) та Західного (5) розкопів (за: 

Кротова, 1999). 
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Рис. 32. Амвросіївка, кістковище. Крем’яні вироби: різці з розкопок 

1980 –1990-х рр. у Центральному (3, 5, 6) та Західному (1, 2, 4, 7) розкопах 

(за: Кротова, 1999). 
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Рис. 33. Амвросіївка, кістковище. Крем’яні вироби: мікровістря з 

розкопок 1940-х (1–61) та 1980–1990-х (62–77) років. Стрілками позначено 

сліди макрозносу від використання в якості вкладенів до наконечників списів 

(10, 12, 20, 22, 32, 42, 50, 56, 76, 77) та наконечників стріл (16, 40, 43, 47, 64) 

(малюнок Д. Нужного) (за: Нужний, Кротова, 2007). 
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Рис. 34. Амвросіївка, кістковище. Крем’яні вироби: пластини та відщепи 

зі слідами використання в якості: м’ясних ножів (1–3, 6–8, 12–15, 17–19), 

скобелів (4, 5), стругального ножа (9), пилки (10), різчиків (11, 16) (трасологічне 

визначення Г.В. Сапожникової; малюнки автора) (за: Кротова, 1999). 
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Рис. 35. Амвросіївка, кістковище. Крем’яні вироби з розкопок 2005 

року: мікровістря (1–7); м’ясні ножі (8–13); відбійник-ретушер (14); лощило 

для обробки шкіри (15). (Трасологічне визначення Г.Ф. Коробкової; малюнки 

автора (1–13) та І. Ковтун (14–15). 
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Рис. 36. Амвросіївка, кістковище. А – план розташування розкопів із 
зображенням контурів основної (мала трапеція) та периферійної (велика 
трапеція) частин культурних відкладів (за: Підопличко, 1940–1949, 
модифіковано): 1 – контур основної частини, 2 – контур периферійної 
частини, 3–4 – уступи у розкопах 1949 (3) та 1989 (4) років, 5–6 – умовні 
контури південно-західних сторін трапецій, 7 – тальвег сучасного рову; Б – 
можливі напрямки загонів бізонів у рівчак-пастку (вказано стрілками): 1 – 
зверху (з плато), 2 – знизу (з тальвегу балки Казенної); В – реконструкція 
моменту полювання художника П. Корнієнка за консультації автора. 
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Рис. 37. Амвросіївка, стоянка. План розташування розкопів (А); умовні 

позначки: 1 – розкопи 1950 р.; 2 – розкопи 1990–2000-х рр. Стратиграфічний 

розріз (Б) по східній стінці розкопу ІІІ (F – F!) (за Ю.М. Грибченко и др., 

2013). 
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Рис. 38. Амвросіївка, стоянка. Культурний шар східної ділянки: 

умовний горизонт V – «низ культурного шару» (розкоп ІІІ, 2002 р.), окрім 

каменю-ковадла (вказано червоною стрілкою), який фіксує рівень І–ІІІ 

умовних горизонтів – «верху культурного шару». Вигляд з півдня (а) та зі 

сходу (б) (фото автора).  
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Рис. 39. Амвросіївка, стоянка. Фрагменти стінки трубчастої кістки 

бізона з культурного шару східної ділянки (розкоп ІІІ, IV умовний горизонт, 

дослідження 2002 р.) зі слідами розбивання: відщепи з місцями ударів (1, 4, 

6) та слідами спіральних зламів (2–6) (за: Кротова, 2006). 
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Рис. 40. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар східної ділянки 

(розкоп ІІІ) – нуклеуси з умовних горизонтів: І (1, 2), ІІІ (3–5) – «верх 

культурного шару» та ІV (6, 7), V (8–12), VІ (13–17) – «низ культурного 

шару» (за: Кротова, 2008). 
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Рис. 41. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар східної ділянки 

(розкоп ІІІ) – мікроліти з умовних горизонтів: І (1–24), ІІ (25–44), ІІІ (45–56) – 

«верх культурного шару» та ІV (57–68), V (69–92), VІ (93–105) – «низ 

культурного шару» (за: Кротова, 2008).  
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Рис. 42. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар східної ділянки 

(розкоп ІІІ) – скребки, різці, вироби з виїмками з умовних горизонтів: І (1–3, 

7, 8), ІІ (5, 10–13), ІІІ (4–6, 9) – «верх культурного шару» (за: Кротова, 2008).  
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Рис. 43. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар східної ділянки 

(розкоп ІІІ) – скребки, різці з умовних горизонтів: ІV (16, 17), V (3–7, 9, 10, 

13, 14), VІ (1, 2, 8, 11, 12, 15) – «низ культурного шару» (за: Кротова, 2008). 
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Рис. 44. Амвросіївка, стоянка. Культурний шар західної ділянки 

(розкоп ІV): А – вигляд з півдня (2005 р.); Б – вигляд з півночі (2007 р.) (фото 

автора). 
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Рис. 45. Амвросіївка, стоянка. Фауністичні залишки із західної ділянки 

(розкоп IV): А – частини скелета бізона, що переважають (1) або трапляються 

(2); Б – фрагменти трубчастих кісток зі слідами розбивання (1–5, 7), 

«вторинної обробки» (6, 7) та слідом різання крем’яним знаряддям (2) (за: 

Кротова, Сніжко, Логвиненко, 2008). 
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Рис. 46. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар західної ділянки 

(розкоп ІV): нуклеуси (дослідження 2000, 2005 рр.) (за: Кротова, 2008). 
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Рис. 47. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар західної ділянки 

(розкоп ІV): мікроліти (дослідження 2000, 2005 рр. (1–50) та 2007 р. (51–98) 

(за: Кротова, 2008).  
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Рис. 48. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар західної ділянки 

(розкоп ІV): скребки (дослідження 2000, 2005 рр.) (за: Кротова, 2008). 
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Рис. 49. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар західної ділянки 

(розкоп ІV): різці (дослідження 2000, 2005 рр.) (за: Кротова, 2008). 
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Рис. 50. Амвросіївка, стоянка. Крем’яний інвентар західної ділянки 

(розкоп ІV): пластини (1–4) та відщепи (9, 12–1) з виїмками, проколки (5–8), 

вістря–ножі (10–11) (дослідження 2000, 2005 рр.) (за: Кротова, 2008). 



  552

 

Рис. 51. Амвросіївка, стоянка. Прикраси (1–5) та кам’яні вироби (6–12) 

з розкопок 1950 р. (1–7: мал. О. Ваніфатової) і 1990–2000-х рр. (8–12: І. 

Ковтун). 
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Рис. 52. Амвросіївка, стоянка. Кістяні вироби із західної ділянки 

(розкоп IV): фрагмент наконечника (1), ретушер (2), лощило (3), виїмчасто-

зубчасті знаряддя (4–6, 8–10), проколки (7, 11) (дослідження 2005 та 2007 

рр.). Малюнки І. Ковтун (за: Кротова, 2007б).  
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Рис. 53. Амвросіївка, стоянка: А – схематичний план ділянки розкопу 

IV із дослідженим першим умовним горизонтом культурного шару; Б – 

схематичний план розташування кістяних знарядь в південній частині 

розкопу IV ( дослідження 2000, 2005, 2007 рр 
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Рис. 54. Амвросіївка, стоянка. Загальний вигляд культурного шару 

(перший умовний горизонт) у розкопі ІV, дослідження 2005 р. (фото автора). 
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Рис. 55. Амвросіївка, стоянка. Загальний вигляд культурного шару (перший 

умовний горизонт) у розкопі ІV, дослідження 2007 р. (фото автора).  
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Рис. 56. Амвросіївка, стоянка. Деталі культурного шару в розкопі ІV 

(2007 р.): фрагменти наконечника списа (верхній знімок, у центрі); 

виїмчасто-зубчасте знаряддя № 802 (нижній знімок, вказано стрілкою). 
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Рис. 57. Карта пам’яток селетоїдної та оріньякської традицій доби 

верхнього палеоліту Північного Надчорномор’я: 1– Міра; 2–4 – Бирюча 

балка 2, 1а, 1в; 5–Любимівка І; 6–Зелений Хутір; 7–Ліски; 8–Анетівка І; 9 – 

Сагайдак І; 10–Ворона ІІІ (н. шар); 11– Ненаситець ІІІ; 12–Перемога І; 13–

Муралівка; 14–Золотівка І; 15–Михайлівська балка; Умовні позначки: І – 

селетоїдна пам’ятка; ІІ, ІІІ – пам’ятка оріньяку/епіоріньяку (ІІ–стоянка; ІІІ–

місцезнаходження).
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Рис. 58. Крем’яні вироби трикутної та листовидної форми селетоїдної 

традиції зі стоянок: Бирюча балка 2, гор. 3 (1–6), 1а (7–9); Міра, шар І (10–14) 

(за: Матюхин, 2007а; Степанчук та ін., 2004). 
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Рис. 59. Ворона ІІІ. Крем’яний інвентар нижнього шару (за: Нужний, 1994).
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Рис. 60. Сагайдак І. Крем’яний інвентар нижнього шару (за: 

Смольянинова, 1990). 
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Рис. 61. Анетівка І. Крем’яний інвентар нижнього горизонту (мал. 

автора за матеріалами В.Н. Станка і С.П. Смольянінової). 
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Рис. 62. Муралівка. Крем’яний інвентар стоянки (за: Праслов, 

Филиппов, 1967, Праслов, 1972). 
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Рис. 63. Золотівка І. Крем’яний інвентар стоянки (мал. автора за 

матеріалами М. Д. Праслова). 



  565

 

 

 

 

Рис. 64. Ліски. Крем’яний інвентар стоянки (за: Смольянинова, 1990). 
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Рис. 65. Карта пам’яток граветської традиції (№№ 1–25, 27, 28) та 

осокорівської (№№ 9/3в, 26, 29, 30) і шан-кобинської (№ 31) культур степів 

Північного Надчорномор’я: 1–Велика Акаржа; 2–Івашково VI; 3–Серединний 

Горб; 4–Червона Гребля; 5–Анетівка ІІ; 6–Ворона ІІІ (в. шар); 7–8 – 

Кайстрова Балка ІV, VI; 9 – Осокорівка I; 10 – Дмитрівка; 11 – 

Нововолодимирівка ІІ; 12–13 – Солоне Озеро VI, ІХ; 14 – Каштаєва Балка; 15 

– Юр’ївка; 16 – Федорівка; 17 – Янісоль; 18 – Українка І; 19 – Амвросіївка; 

20–22 – Кам’яна Балка І-ІІІ; 23 – Минівський Яр; 24 – Висла Балка; 25–26– 

Рогалико-Передільська група пам’яток (25–тип Рогалик VIІ; 26–тип Рогалик 

ІІ«А»–Передільське І); 27 – Говоруха; 28 – Ями; 29 – Леонтіївка; 30 – 

Царинка; 31– Білолісся. Умовні позначки: І – пам’ятка граветської традиції; 

ІІ – пам’ятка осокорівської культури; ІІІ – пам’ятка шан-кобинської 

культури. Пунктиром позначено межі сучасної степової зони.  
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Рис. 66. Ями. Крем’яний інвентар стоянки (за: Кротова, 1986а). 
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Рис. 67. Нововолодимирівка ІІ. Крем’яний інвентар стоянки (мал. 

автора за матеріалами М.П. Оленковського). 
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Рис. 68. Анетівка ІІ. Крем’яний інвентар стоянки (мал. автора за 

матеріалами В.Н. Станка). 
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Рис. 69. Анетівка ІІ. Крем’яний інвентар стоянки (1–13: мал.. автора за 

матеріалами В.Н. Станка; 14–25 – за: Станко и др., 1989). 
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Рис. 70. Велика Акаржа. Крем’яний інвентар стоянки (мал. автора за 

матеріалами В.І. Красковського і П.Й. Борисковського). 
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Рис. 71. Дмитрівка. Крем’яний інвентар стоянки (мал. автора за 

матеріалами М.П. Оленковського). 
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Рис. 72. Крем’яні вироби граветської традиції (епігравет) стоянок 

Новолодимирівка ІІ (1–17), Амвросіївка (18–30), Солоне озеро VI (31–34), 

Дмитрівка (35–43) та Янісоль (44–57) (за: Оленковський, 2000а; Кротова, 

1986а, 2011б). 
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Рис. 73. Кам’яна балка ІI (шар ІІ). Крем’яний інвентар (мал. автора за 

матеріалами М.Д. Гвоздовер та Н.Б. Леонової). 
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Рис. 74. Кам’яна балка ІI (шар І). Крем’яний інвентар (мал. автора за 

матеріалами М.Д. Гвоздовер та Н.Б. Леонової). 
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Рис. 75. Кам’яна балка ІІI (шар ІІ). Крем’яний інвентар (мал. автора за 

матеріалами М.Д. Гвоздовер). 
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Рис. 76. Федорівка, культурний шар ІІ. Крем’яний інвентар: різці (1–

11), скребки (17–19), ретушовані пластинки (20, 21, 23, 24) та ребристий скол 

(22) (за: Кротова, 1986а). 
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Рис. 77. Федорівка. Крем’яні та кам’яні знаряддя із ІІ (1–19, 22) та І (21, 

23) культурних шарів і з траншеї І (20): мікроліти (1–19), лощило (20); 

скобель-відбійник (21); ретушери (22, 23) (за: Кротова, 1986а). 
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Рис. 78. Федорівка, культурний шар І. Крем’яний інвентар: різці (1–9), 

скребки (10–16), ретушовані пластини (17–21) (за: Кротова, 1986а). 
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Рис. 79. Федорівка, культурний шар І. Крем’яний інвентар: ретушована 

мікроплатівка (1), мікроплатівки з притупленим краєм (2–24) та вістря (25–

35) (за: Кротова, 1986). 
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Рис. 80. Минівський яр. Крем’яний інвентар: мікроплатівки з 

притупленим краєм (1, 2), платівки зі скошеним кінцем (3, 4), скребки (5–7) 

(за: Левицкий, Телегин, 1956); різці (8–22) (за матеріалами Левицкого, 

Телегина, 1950: малюнки автора та П. Корнієнка). 
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Рис. 81. Говоруха. Знахідки з культурного шару стоянки: фрагмент 

прикраси з перламутру (1) та крем’яний інвентар (2–46); пунктиром 

позначено ділянки робочого краю зі слідами використання (згідно 

визначення Д. Нужного) (за: Кротова, 1986). 
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Рис. 82. Осокорівка І (гор. ІІІ–в). Крем’яний інвентар (за: Колосов, 1964). 
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Рис. 83. Крем’яний інвентар пам’яток типу Передільське І - Рогалик ІІ 

«А» (за: Gorelik, 2005). 
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Рис. 84. Метальна зброя верхньопалеолітичних мисливців Східної 

Європи (1, 2, 4, 5–7, 9–13) і деякі археологічні та етнографічні аналоги (3, 8, 

14, 15): селетоїдні «фасетовані наконечники» (1, 2); реконструкції складних 

наконечників списів: оріньякського з лусками-шипами (4) та вкладеневих 

граветоїдних (5, 6); реконструкції складних наконечників стріл із 

граветським вістрям (7) та геометричними мікролітами (9–13) (за: 

Борисковский, 1953а – 5; Нужний, 2008 – 1–4, 6–15). 
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Рис. 85. Загінне полювання на бізонів пішими індіанцями прерій 

Північної Америки: І – план бізонового загону 1780-х років (за: Umfreville, 

1790; cit,: Kehoe, 1973); ІІ – загін бізонів у кораль з крутого схилу, кінець ХІХ 

ст. (реконструкція згідно етнографічних даних, за: Kehoe, 1973). 
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Рис. 86. Схеми загінних полювань на бізонів індіанців Північної 

Америки згідно етнографічних даних: І – бізоновий кораль поблизу Глейчен, 

Альберта, Канада, 1882 рік (за: Kehoe, 1967, 1999); ІІ – облога бізонів пішими 

Ассінобойнами. Всередині коралю – голови бізонів та ритуальний шест (за: 

Denig, 1929; cit.: Stanford, 1999). 
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Рис. 87. Анетівка ІІ. Фрагмент плану розташування знахідок у 

макроскупченні (розкоп 1981–1983 рр.) з рештками черепів, зубів і щелеп 

бізонів (1 – 3); фрагментами кінцівок (4, 5), уламками трубчастих кісток (6) 

та каменів (7); 8 – межа інтенсивно пофарбованої вохрою ділянки; 9 – межа 

зони розмиву фарби (за: Краснокутський, 1992а). 
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Рис. 88. Анетівка ІІ. Метальна мисливська зброя з рогу та кістки: 1–5 – 

стрілки; 6–8 – наконечники списів (за: Станко и др., 1989).  
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Рис. 89. Анетівка ІІ. Вироби з рогу та кістки: фрагмент гарпуна (1), 

підвіска із зуба ведмедя (2), муфта (3), лощила (4–7), проколки (8, 9) (за: 

Станко и др., 1989).  
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Рис. 90. Кам’яна балка ІI (шар ІІ): А – структура поселення: I – східна 

ділянка; II – західна ділянка; III – південна ділянка; IV – південно-західна 

ділянка; 1 – вогнище; 2 – пляма попелу; 3 – ямка із вкопаними кістками; 4 – 

клад крем’яних пластин; 5 – кордони ділянок; 6 – кордони гумусових плям; 7 

– умовні кордони гумусових плям; 8 – кордони скупчень кісток. Б – розподіл 

кісток скелету бізона (Bison priscus) і коня (Equus caballus) на стоянці: 1–

частини скелету, що зустрічаються; 2 – частини скелету, що переважають (за: 

Леонова и др., 2006). 
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Рис. 91. Міра (І, верхній, шар). Проекція контурів житлової конструкції 

на загальний план знахідок культурного шару (за: Степанчук та ін.., 2004, с. 

92). 
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Рис. 92. Муралівка. Схематичний план розкопу (а): 1 – кам’яна 

вимостка; 2 – скупчення золи; 3 – залишки житлового комплексу. Загальний 

вигляд кам’яної вимостки та умов залягання культурного шару (б, в) (за: 

Праслов, Филиппов, 1967, с. 25). 
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Рис. 93. Кам’яна балка І. А – План розташування культурних залишків 

(1) та вогнищ (2) у розкопі 1989 р.; Б – Схема реконструкції залишків житла: 

1 – вогнище; 2 – гадані контури житла; 3 – зона максимальної концентрації 

кременю; 4 – напрямок виносу крем’яного матеріалу та залишки житлових 

конструкцій (вказано малими стрілками) (за: Леонова, 2002). 
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Рис. 94. Кам’яна балка ІI (культурний шар ІІ). План розташування 

житлових об’єктів на стоянці: 1 – вогнище; 2 – умовні кордони житлових 

об’єктів (за: Леонова, 2009).  
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Рис. 95. Осокорівка І (гор. V а). Плани (І, ІІ) скупчення знахідок 

(«житла № 1») та реконструкція (ІІІ) обрисів житла. Умовні позначки: І (1 – 

залишки глиняної обмазки; 2, 3 – крем’яні вироби; 4 – раковини; 5 – кістки 

тварин); ІІ (1 – ямки від жердин; 2 - залишки глиняної обмазки; 3 – сліди 

комишевого тліну; 4 – вогнище; 5 – вугілля); ІІІ (1 – стіна; 2 – вогнище; 3 – 

вугілля; 4 – огорожа вогнища; а,б,в,г – місця обробки кременю) (за: 

Левицький, 1946) 
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Рис. 96. Ями: І – план розташування культурних залишків на стоянці: 

1–8 – крем’яні вироби; 9 – вохра; 10 – фрагменти кісток; 11 – перепалений 

суглинок; 12 – пляма попелу ; ІІ – схема розташування виробничо-побутових 

ділянок стоянки: 1 – виробничий комплекс, 2 – виробничий центр; 3 – зона 

виготовлення і використання знарядь, 4 – робоче місце з розколювання 

кременю, 5 – робоче місце з виготовлення і використання знарядь, 6 – місце 

роботи з вохрою, 7, 8 – залишки вогнища; III – реконструкція використання 

території стоянки згідно моделі Л. Бінфорда [Binford, 1983]. 
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Рис. 97. Говоруха. І – план розташування культурних залишків на 

стоянці: 1 – фрагмент прикраси з перламутру, 2 – черепашка, а–з – крем’яні 

вироби; и – фрагменти кісток, і – вохра; й – пляма попелу; II – схема 

розташування виробничо-побутових ділянок на площі стоянки: 1 – 

виробничий комплекс, 2 – зона виготовлення і використання знарядь, 3 – 

робоче місце з розколювання кременю, 4 – робоче місце з виготовлення і 

використання знарядь, 5 – місце роботи з вохрою, 6 – зона поблизу вогнища; 

III – реконструкція використання території стоянки згідно моделі 

Л. Бінфорда [Binford, 1983]. 
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Рис. 98. Минівський яр: I – план розташування культурних залишків на 

стоянці: 1 – 5 – крем’яні вироби; 6 – фрагменти кісток; 7 – кісткове вугілля; 8 

– вохра; 9 – залишки вогнища (за: Левицький, Телегін, 1950); ІІ – схема 

розташування виробничо-побутових ділянок на площі стоянки: 1 – 

виробничий комплекс, 2 – зона виготовлення і використання знарядь, 3 – 

робоче місце з розколювання кременю, 4 – зона поблизу вогнища; 5 – 

залишки вогнища; ІІІ – реконструкція використання території стоянки згідно 

моделі Л. Бінфорда [Binford, 1983]. 
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Рис. 99. Велика Акаржа. Загальний план першого господарсько-

побутового комплексу (розкоп В 1989–1990 рр.):  а – кремені; б – кістка 

тварини; в – перепалені кістки; 5 – зуб бізона; д – камінь (за: Сапожников, 

2003, с. 139). 
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Рис.100. Рогалик VІІ. План розташування культурних залишків на 

стоянці: 1 – кремінь; 2 – кістка (за: Горелик, 2001, с. 140). 
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Рис. 101. Господарсько-поселенські системи верхньопалеолітичного 

населення степів Північного Надчорномор’я. 




