
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ОЛЕКСІЙОВИЧ 

 

УДК 903’1(477)”632” 

 

ЗУБЧАСТЕ МУСТЬЄ УКРАЇНИ  

(НА МАТЕРІАЛАХ СТОЯНКИ АНДРІЇВКА 4) 

 

07.00.04 – археологія 

Історичні науки 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_____________________ Шевченко Т.О. 

 

Науковий керівник      Залізняк Леонід Львович 

доктор історичних наук, 

професор, 

завідувач відділу археології 

кам’яного віку 

 

 

 

Київ – 2019 



 II 

АНОТАЦІЯ 

Шевченко Т.О. Зубчасте мустьє України (на матеріалах стоянки 

Андріївка 4). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.04 – Археологія. – Національний 

університет «Києво-Могилянська академія» Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

Історія дослідження зубчастого мустьє показує, що це історіографічний 

термін, під яким традиційно об’єднуються просторово і хронологічно 

роз’єднані, техніко-економічно гетерогенні індустрії пізньої фази середнього 

палеоліту з поширенням зубчасто-виїмчастих виробів. За зміною 

археологічних методик та інтерпретаційних концепцій побудовано 

періодизації історії вивчення цього явища для окремих регіонів, як Франція, 

Кавказ, Україна, з характеристиками окремих етапів.  

У Франції зубчасті знаряддя не відігравали помітної ролі в перших 

класифікаціях мустьє до впровадження в 1950-х роках типологічної схеми 

Ф. Борда, за якою зубчастий варіант було інтерпретовано як окрему 

культурну традицію обробки каменю. Проблема пояснення причин 

мустьєрської варіабельності, а, відповідно, й визначення зубчастого мустьє, в 

другій половині ХХ ст. вирішувалася в рамках альтернативних до 

«бордівської» концепціях: «функціональної» Л. Бінфорда, «хронологічної» 

П. Меларса, «екологічно-редукційної» Н. Ролана і Г. Діббла. На початку 

нового століття С. Тьєбо, використовуючи методику встановлення 

псевдозубчасто-виїмчастих знарядь, зробила комплексну техніко-економічну 

характеристику зубчастого мустьє на глобальному рівні, скоротивши його 

ареал до Західної Європи і визнавши наявність варіабельності всередині 

самого зубчастого варіанту індустрій.  

Першою зубчастою пам’яткою на території України став нижній шар 

кримського грота Кіїк-Коба з похованням неандертальця, досліджений 

Г. А. Бонч-Осмоловським ще до появи типологічної схеми Ф. Борда. З 
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впровадженням останньої у вітчизняне палеолітознавство з 1960-х років до 

зубчастого мустьє зараховувалися нововідкриті пам’ятки, як Стінка І і 

Білокузьминівка. Але вони помітно відрізнялися від класичних зубчастих 

індустрій Франції, і згодом з огляду на поширення скептичного ставлення до 

свідомого створення зубчастих артефактів зазнали переінтерпретацій. З 

2012 р. експедицією НаУКМА на чолі з Л. Л. Залізняком розпочато розкопки 

стратифікованої стоянки Андріївка 4 з яскравою зубчастою індустрією у 

верхньому шарі. 

Основні зубчасті пам’ятки України описано за єдиною послідовною 

схемою: топографія стоянки, стратиграфічні та тафономічні умови 

знаходження комплексів, їх датування і характеристики кам’яної індустрії 

(сировина, техніка первинного розщеплення, вторинна обробка, типологія 

знарядь). Кам’яну індустрію верхнього шару Андріївки 4 представлено як на 

основі результатів попередніх досліджень, так і власного техніко-

типологічного аналізу стратифікованих і підйомних колекцій, включаючи 

нові і неопубліковані матеріали розкопок, для чого обрано необхідні 

методологічні установки. З врахуванням багатошаровості пам’ятки 

комплекси верхнього та нижнього шарів порівняно між собою. 

Під час аналізу індустрії верхнього шару Андріївки 4 (як і поверхневої 

колекції) переконливих доказів на користь її змішаного походження не 

отримано. В технологічному плані вона виглядає доволі примітивно з 

різноманіттям технік утилізації непідготовлених нуклеусів і окремостей 

крем’яної сировини (доцентрова, паралельна, галькова, біфасіальна). Це 

відбувалося в рамках повних циклів окремих послідовностей розщеплення, в 

ході яких отримували характерні типи заготовок і кінцевих виробів 

переважно розмірами понад 5 см. Поширеним технічним прийомом виступає 

фрагментація сколів, зафіксована в усіх індустрійних категоріях. 

Модифікація заготовок здійснювалася оббивкою, ретушшю (переважно 

крайовою лусковою крутою), зубчасто-виїмчастою обробкою із залученням 

тронкування та різцевого сколу. Типологічний вигляд індустрії визначає 
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нестандартизований характер інвентарю і комбінована природа знарядь, де 

часто поєднуються зубчасто-виїмчасті, скреблоподібні, скребачкоподібні, 

дзьобоподібні елементи тощо. Загалом переважають ретушовані сколи, часто 

фрагменти; добре представлено зубчасті вироби, скобелі, прості скребла. 

Верхньопалеолітична група нечисельна та атипова. Особливими типами 

виступають чопінги і біфаси, серед яких є листоподібні. Індустрія нижнього 

шару техніко-типологічно наближена до індустрії верхнього шару і в 

основному відрізняється лише окремими особливостями інвентарю. 

Отримані характеристики зубчастого мустьє України синтезовано з 

даними по цьому типу пам’яток з інших регіонів. В результаті це коло 

індустрій постає як значним чином варіабельне явище на різних рівнях 

інтерпретації. Географічно зубчасте мустьє є поширеним, але має характер 

локальних осередків, які чергуються з територіями, де такі пам’ятки 

нечисленні, або їх майже не представлено. Спроби інтерпретувати зубчастий 

характер окремих комплексів як наслідок перевідкладення культурних шарів 

поки що не можуть спростувати свідому природу зубчастого мустьє в цілому. 

Ці індустрії можуть бути на різній технологічній основі (левалуазькій, 

нелевалуазькій з тейякоїдними елементами) і включати як окремі техніки 

(біфасіальна), так і специфічні типи знарядь. Протягом вюрму 

спостерігається переважне групування зубчастих пам’яток на фінальному 

відрізку середнього палеоліту в КІС 3, де в Європі вони становлять зразки 

особливих адаптацій в рамках масштабних полювань на крупних стадних 

травоїдних (кінь, бізон). Але їхні прояви засвідчено й в цілком відмінних 

екологічних контекстах, як гірські ландшафти або прибережні зони озер. З 

поселенської позиції це часто палімпсести повторюваних заселень багатих на 

ресурси локацій, де технологічна поведінка мала характер мінімальних затрат 

або ad hoc. Носіями зубчастого мустьє були відмінні популяції 

неандертальців, які поділяли загальний феномен поховальних практик і 

символічної діяльності, як неутилітарне використання тварин і птахів. 

Еволюційно зубчасте мустьє загалом пов’язується з клектоно-тейякоїдними 
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комплексами нижнього і раннього середнього палеоліту, які є частиною 

загального афроєвразійського угруповання відщепових індустрій без біфасів і 

левалуа – Mode 1 за Г. Кларком. Причини його регіонального співіснування 

(синхронного або діахронного) з іншими мустьєрськими варіантами 

залишаються точно не встановленими: технологічна адаптація під тиском 

екологічних обставин або зовнішньо незалежний культурний вибір. 

Невизначеним є і «перехідний» статус зубчастого мустьє. Якщо для 

більшості територій це фінальний епізод культури останніх неандертальців 

перед їх вимиранням, то в окремих випадках відмічається можливість внеску 

мустьєрських зубчастих індустрій в становлення локального верхнього 

палеоліту (наприклад, стінківські традиції в ориньяку Придністров’я). 

Зубчасті індустрії України і сусідніх територій Східної Європи цілком 

вписуються в загальну картину. Вони є просторово-хронологічно 

розірваними і належать до різних технокомплексів з особливою типологією. 

Лише в Придністров’ї стінківські індустрії М. К. Анісюткіним об’єднано в 

лінію розвитку, ув’язуючи її з попереднім тейяком («дуруїторо-стінківська 

єдність»). В цілому вони поділяються на пластинчастий варіант (природу і 

характер зубчастості в якому до кінця не встановлено) і більш поширений 

відщеповий з клектоно-тейякоїдними елементами. Останній включає окремі 

локальні осередки як кримський (пам’ятки типу нижнього шару Кіїк-Коба), 

придністровський (стінківська індустрія), південнобузький (пам’ятки в 

басейні р. Велика Вись), подеснянський (Бетово, Коршево). Їх об’єднує 

наявність тейякоїдних елементів (що взагалі є характерним для зубчастих 

індустрій мустьє, частина яких може бути еволюційно пов’язаною з 

довюрмським тейяком) і біфасіальна мікокська або селетоїдна техніка (окрім 

пам’яток типу нижнього шару Кіїк-Коба, які носять виразніший тейякоїдний 

характер). Технологічно це прояви клектонської техніки розщеплення – уні-, 

біполярні, грубопризматичні, дископодібні, багатоплощадкові, чопероподібні 

нуклеуси; типологічно – поширення ретушованих відщепів, комбінованих 

знарядь і наявність знарядь «поєднаної» групи (зубчастих, дзьобоподібних і 
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скребачок). Окрему позицію має ГАБО (верхній шар), «виїмчаста» індустрія 

якого поєднує рекурентну доцентрову техніку і мікокський біфасіальний 

елемент. Будучи хронологічно роз’єднаними протягом мустьєрської частини 

вюрму, зубчасті пам’ятки все ж демонструють тенденцію до кращої 

представленості в КІС 3, але це може відбивати загальну ситуацію з 

концентрацією середньопалеолітичних пам’яток у вюрмі. З поселенської 

позиції вони демонструють різноманітні типи техніко-економічної поведінки 

в плані інтенсивності заселень (ефемерні відвідування і базові табори) і 

функціональної спрямованості (спеціалізовані і з різними видами операцій). 

Індустрія верхнього шару Андріївки 4 постає як заснована на простих 

відщепових і галькових технологіях нижньопалеолітичного зразка, які 

реалізуються в рамках декількох chaîne opératoire – доцентрової (дискоїдної), 

уні-, біполярної, галькової і біфасіальної. Така ситуація «примітивності» під 

час перехідного до верхнього палеоліту періоду може пояснюватися з одного 

боку збереженням в умовах неандертальського рефугіуму консервативних 

технотрадицій нащадків автохтонного населення (враховуючи давніші схожі 

індустрії, як Маслове 5), а з іншого – особливою технологічною адаптацією 

до екологічних умов КІС 3 (як це показано для дискоїдних індустрій 

південно-західній Франції). Поселення верхнього шару Андріївки 4 з позиції 

моделі сировинної транспортної поведінки гомінід становить сліди 

повторюваних візитів на місце зосередження цінних статичних ресурсів з 

поступовим накопиченням там сировини з локальних родовищ, імпорт якої, 

очевидно, перевищував експорт. Типологічне різноманіття типів інвентарю 

вказує на функціонально різноманітні операції, які може бути пов’язано з 

переробкою туш і тваринних ресурсів, рослинних продуктів або 

виготовленням дерев’яних знарядь, можливо, «домашньою» активністю. 

Виразний зразок варіативності індустрій в витачівських відкладах долини 

р. Велика Вись потребує подальшого дослідження (в першу чергу точнішого 

датування пам’яток в межах КІС 3). Якщо ще явище поки що розглядається 

як свідоцтва можливого співіснування в регіоні різних технотрадицій, для 
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Андріївки 4 техніко-типологічні відмінності між індустріями верхнього і 

нижнього шарів можуть відображати застосування різних діахронних 

моделей заселення однієї локації в рамках певних стратегій 

ландшафтокористування під час кліматичних коливань КІС 3. 

В цілому зубчасте мустьє визначається як технологічно різні традиції 

другої половини середнього палеоліту (але переважно відщепові, тейякоїдні, 

без біфасів) із зубчасто-виїмчастим інвентарем, який міг виникати 

конвергентно в умовах адаптації до різних ландшафтно-екологічних зон 

(очевидно, через універсальність принципу утворення кам’яних інструментів 

для різання-скобління шляхом зубчастої обробки лез, що проявляється в 

найдавніших індустріях світу). 

Ключові слова: середній палеоліт, зубчасте мустьє, тейяк, неандертальці, 

техніко-типологія кам’яних знарядь, індустрійна варіабельність, екологічна 

адаптація, культурна традиція. 

 

ABSTRACT 

 

Shevchenko T.O. Denticulate Mousterian of Ukraine (based on materials of 

the site Andriyivka 4). – Qualifying scientific research manuscript. 

Dissertation for obtaining Ph.D. in history by specialty 07.00.04 – 

Archaeology. – National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Historiographically Denticulate Mousterian embraces Late Middle 

Palaeolithic assemblages with abundant denticulates and notches. History of 

research of Denticulate Mousterian was compiled on a global scale with a closer 

look to Western and Eastern Europe, and the Caucasus. This effort resulted in 

establishing of periodization schemes for main regions based on changes in the 

archaeological methodology and theoretical interpretations. 

In France, denticulates have not been crucial for the first classifications of 

Mousterian until in 1950s F. Bordes typology emerged seeing denticulate variant 
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as a separate cultural tradition of stone tool technology. Later alternative models of 

Mousterian variability have been proposed (“functional” of Lewis Binford, 

“chronological” of Paul Mellars, “tool reduction” of Nicholas Rolland and Harold 

Dibble). On the onset of a new millennia, Céline Thiébaut has synthesized 

Denticulate Mousterian techno-economically on a global scale by an application of 

methods to recognize pseudo denticulated and notched tools, which might be 

damaged by natural processes. In result, Denticulate Mousterian has been restricted 

only to Western Europe, and its intra-variability has been demonstrated. 

The first such site in Ukraine is the lower layer of Crimean grotto Kiik-Koba 

with Neanderthal burial being excavated by Glib Bonch-Osmolovsky before 

Bordes typology has appeared. In the light of the latter new sites discovered in the 

1960s like Stinka I and Bilokuzmynivka have been added to Denticulate 

Mousterian facies. However, these assemblages differ from French Denticulate 

Mousterian and later are being alternatively interpreted in the context of a skeptical 

view on an anthropogenic origin of denticulated tool-kits. 2012 was a start of 

excavations of Andriyivka 4 site with a prominent denticulated assemblage in the 

upper layer by the expedition of the National University of Kyiv-Mohyla Academy 

heading by Professor Leonid Zaliznyak. 

Main denticulated assemblages of Ukraine are described here by a single 

pattern including site topography, stratigraphy, taphonomy, chronology, and 

techno-typological features. Andriyivka 4 upper layer industry consisted of 

stratified materials and surface finds was analyzed by chosen methods 

independently from previous results. Given the multilayer background of the site, 

the upper layer and the lower layer assemblages were compared. 

The upper layer industry, despite being existed during Middle to Upper 

Palaeolithic Transition (40–30 kyr), characterizes by simple Early Palaeolithic like 

technologies and toolkit of a tayacian appearance with abundant retouched flakes, 

denticulates and notches, simple scrapers, combined types plus atypical end-

scrapers and chopping-like tools. No significant evidence against the homogeneity 

of this assemblage has been produced. Different simple reduction sequences of 
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non-prepared cores were used (discoidal and centripetal, uni/bipolar and simple 

prismatic, pebble technique resulted in chopper-cores and chopping-like tools). All 

stages of chaîne operatoire from raw material acquisition to the tools discard are 

presented and a lot of waste lithic products (i.e. chips, flake fragments, and chunks) 

have been accumulated on site. Most of the cores, especially, discoidal and 

centripetal, appears exhausted, and useful blanks were producing from initial 

stages of debitage that is supported by an abundance of cortical and semi-cortical 

flake tools. Other blank types include ordinary, often elongated flakes, naturally-

backed knives, debordants, and sometimes kombewa flakes. An exclusive 

technique feature of this industry is a widespread blank fragmentation, probably, 

would have been aimed not only to the increase of the blanks quantity but to 

creating accommodation parts for a grip. A bifacial shaping (façonnage) adds to 

the debitage in the forms of chopping-tools made on small elongated or round 

pebbles and rare foliate pieces. Retouched flakes and fragments are a dominant 

category in the toolkit. In most cases, they rather have a retouch of utilization than 

postdepositional damage and obviously were used as tools but a traceological 

analysis has not been done yet. More typologically formal tools could be defined 

as a standard type after F. Bordes list only on very relative basis hence most of 

them have a composite nature combining different working elements on the same 

blank (like notches, denticulated edges, scraper-like edges, end-scraper or 

truncated parts etc). As a whole, a careless producing of retouched tools emerges 

that gives only a few specimens with smooth continuous retouch. Denticulates and 

notches much prevailed in the inventory. Scrapers, excluding few composite types 

as double and convergent, are rather being scraper-like with simple forms made by 

a scalar, often denticulated retouch on the blank’s edge, never Quina-like type and 

very rare parallel. Upper Palaeolithic types presented by end-scrapers and a few 

burins seem to appear mostly atypical. Other types include bec-like tools, which 

are typical for denticulate assemblages elsewhere, truncated pieces, and naturally-

backed knives.       



 X 

All characteristics of denticulated assemblages of Ukraine were added to the 

data from other regions. In result, this type of assemblages cannot be dealt as time 

and spatial cultural entity, hence they are being chronologically and territorial 

separated, also differing techno-typologically. Along with a wide spatial 

distribution Denticulate Mousterian has a tendency to be concentrated in the local 

refugiums separated by territories with a few sites. They are often suspected in 

taphonomic redeposition that would have affected artifacts by pseudo retouch. 

However, it may be proved only in a few cases and seems not being able to explain 

the existence of denticulated phenomena as a whole. Here, analysis of Andriyivka 

4 upper layer assemblage supports an intentionally anthropogenic origin of 

denticulated and notched artifacts. As a whole, Denticulate Mousterian embraces 

different systems of debitage from levallois to non-levallois with tayacian elements 

also differing typologically. During Würm these assemblages mostly concentrated 

on the Final Middle Palaeolithic time-patch (OIS 3) representing in Europe 

adaptation patterns in the context of big ungulates (bovids/equids) hunting 

strategies. However, Denticulate Mousterian also is known in differing ecological 

situations like mountainous landscape or paleolake shoreline. From settlement 

patterns point of view, it is often palimpsests of repeated occupations of resource-

rich locations, where an opportunistic or ad hoc technological behavior would have 

been applied. Anthropologically Denticulate Mousterian is a product of different 

Neanderthal populations sharing burial practices and symbolic behavior like 

adornments using or symbolic treating of animal parts. Generally, Denticulate 

Mousterian might be rooted in the Lower and Early Middle Palaeolithic 

assemblages with clactonian and tayacian traits known as a part of Mode 1 

technological group after Graham Clark with flake reduction and no bifaces or 

levallois technique. In the context of Middle Palaeolithic industrial variability 

denticulated variant has been interpreted by different regional models which reason 

an effect of technological adaptation to peculiar ecological situations or an 

ecologically free cultural choice as well. The transitional status of Denticulate 

Mousterian also cannot be clearly defined. While for most regions it represents a 
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final episode of Neanderthal technology, in a few cases a relation to local Upper 

Palaeolithic emergence is presumed (like preserving of stinkian traditions in 

Aurignacian of Dniester region).   

Denticulated assemblages of Ukraine and adjacent Eastern Europe share a 

single background hence they are separated spatially and chronologically, 

belonging to different technocomplexes with a specific typology. Only in Middle 

Dniester region Middle Palaeolithic industries of Stinka type have been united in a 

single evolution line descending from local tayacian industries (‘duruyitorian-

stinkian entity’). Although laminar variant may be presumed (Bilokuz’vynivka), 

flake industries with clactonian and tayacian elements prevail. The latter ones 

include some local site concentrations as in Crimea (Kiik-Koba lower layer type 

industries), Dniester basin (stinkian type industries), Southern Bug basin (sites of 

Velyka Vys’ river basin), Desna basin (Betovo, Korshevo). These assemblages are 

united by tayacian elements, which always go along with Denticulate Mousterian 

as a part of presumed Tayacian to Mousterian evolution, and bifacial micoqian or 

szeletian techniques (excluding Kiik-Koba lower layer type industries which have 

a more prominent tayacian appearance). They demonstrate different patterns of 

techno-economic behavior in the context of an occupational intensity and 

functional purposes ranging from ephemeral episodes of specialized activity to 

residential camps with more operations carried on. 

Simple reduction sequences used in Andriyivka 4 upper layer industry with 

an “archaic” appearance during Middle to Upper Palaeolithic Transition can be 

explained by a long living of autochthonous Lower Palaeolithic techno-tradition in 

the basin of Velyka Vys’ river or by a specific technological adaptation to the 

ecology of OIS 3 as well (how it has been shown in the case of denticulate-discoid 

industries of Southwestern France). Viewed from transport raw material behavior 

model the upper layer settlement represents traces of repeated visits to the static 

resource-rich location along with consequent raw material accumulation on site, 

import of which, obviously, would have exceeded export. Typological diversity 

indicates functionally diversified activities concerning animal butchering, 
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woodworking, plant processing, probably, “domestic” routines. The issue of late 

Middle Palaeolithic industrial variability in Velyka Vys’ river basin needs more 

future research, especially in assemblages dating. Although conventionally it is 

considered as an evidence of the co-existence of culturally different traditions in 

the region, diachronic techno-typological variations between Andriyika 4 

industries (intra-site variability) are presumed of being related to different 

strategies of land-use during OIS 3. 

Key words: Middle Palaeolithic, Denticulate Mousterian, Tayacian, Neanderthals, 

stone tools techno-typology, industrial variability, ecological adaptation, cultural 

tradition
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Серед усіх варіантів мустьє, виділених Ф. Бордом 

(1953), зубчасте мустьє отримало найсуперечливіше пояснення, що пов’язано 

з баченням цих індустрій, як пошкоджених природним чином. Такі пам’ятки 

мають універсальне поширення в Євразії і відомі в Україні, де ще не ставали 

в своїй сукупності об’єктом спеціального дослідження. Тим більше, що для 

створення узагальнюючої роботи з проблематики зубчастого мустьє 

з’являються нові матеріали, які допомагають як розширити коло методів 

дослідження, так і інтерпретаційних схем. Для України це багаті колекції, 

отримані в результаті нещодавніх розкопок експедицією НаУКМА 

середньопалеолітичної стоянки Андріївка 4 на Кіровоградщині. Їх 

опрацювання дозволить на новому рівні переглянути загальні 

характеристики зубчастих комплексів і можливості встановлення причин 

існування цього феномену. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію підготовлено на кафедрі археології Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» у рамках планової теми «Стародавнє 

населення України за даними археології». Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 

01084009372. 

Метою роботи є розробка узагальнюючої характеристики 

зубчастих індустрій кінця середнього палеоліту України, яку надалі 

можна використовувати в реконструкціях історичних процесів і поведінки 

гомінід зокрема. 

Встановлена мета визначає низку основних завдань: 

1) написати історію дослідження зубчастого мустьє в 

усьому ареалі його існування, з першочерговою увагою на регіонах 

проведення найінтенсивніших робіт; 

2) описати кам’яні індустрії опублікованих пам’яток 

зубчастого мустьє України в археологічному контексті; 
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3) здійснити техніко-типологічний аналіз індустрії 

верхнього шару Андріївки 4, забезпечивши його необхідною 

статистичною й ілюстративною базою; 

4) проаналізувати індустрійну варіабельність зубчастих 

комплексів України за техніко-типологічним, хронологічним і 

поселенським аспектами; 

5) узагальнити характеристики зубчастого мустьє України 

в контексті сучасного бачення цього феномену на міжрегіональному 

рівні для з’ясування їх внеску в проблематику зубчастого середнього 

палеоліту (особливості еволюційного розвитку, поведінкові 

реконструкції, питання тафономічно пошкоджених комплексів тощо). 

Об’єктом дослідження виступають особливості технологічної 

поведінки гомінід, які відповідають за утворення зубчастих комплексів. 

Предметом – матеріальні рештки пам’яток зубчастого мустьє України 

в археологічному контексті. 

Основні хронологічні межі дослідження охоплюють «мустьєрський» 

відрізок середнього палеоліту (пізній етап) в геологічних межах пізнього 

плейстоцену або першої половини вюрму західноєвропейської схеми від 

останнього інтергляціалу до кінця вюрму ІІ, що корелюється КІС 5е–3. При 

розгляді проблематики походження зубчастого мустьє часові рамки 

розширюються на попередні епохи плейстоцену (ранній середній і нижній 

палеоліт). 

Головні географічні межі дослідження визначаються територією 

України в її адміністративному складі, актуальному на момент початку 

роботи (2013 р.). Під час аналізу історії дослідження зубчастого мустьє і 

остаточних узагальнень використовується весь відомий географічний ареал 

цього типу індустрій (значна частина Північної Євразії та Північна Африка). 

Джерельну базу дисертації складають матеріали розкопок стоянки 

Андріївка 4 з численною стратифікованою колекцією крем’яних артефактів 

(близько 20 тис.), а також бібліографічні дані як по зубчастому мустьє різних 
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регіонів, так і по іншим проблемам палеолітознавства і дослідженням 

поведінки ранніх гомінід (загалом 479 позицій, з яких 248 іноземними 

мовами, переважно англійською та французькою). 

Методика роботи визначена поставленою метою. Одним з головних є 

метод синтезу та аналізу даних, який полягає в багаторівневому зборі та 

узагальненні інформації з подальшим її аналізом за окремими складовими. 

Також використовується історично-порівняльний метод або історичної 

кореляції, необхідний для порівняння хронологічно, просторово і культурно 

відокремлених археологічних явищ, включаючи пошук етнографічних 

аналогій. 

Другою важливою методичною складовою є сукупність суто 

археологічних методів, специфічних у випадку дослідження ранньо- і 

середньопалеолітичних пам’яток, яку було застосовано в роботі з 

індустріями Андріївки 4. Головним тут виступає техніко-типологічний підхід 

(в рамках концепції chaîne opératoire), який базується на морфолого-

статистичному аналізі крем’яних виробів. З ним поєднуються методи 

топографічного, планіграфічного, стратиграфічного і тафономічного аналізу 

умов накопичення культурних решток. 

Наукова новизна роботи полягає у першому комплексному 

узагальненні зубчастого мустьє України в рамках спеціального дослідження з 

введенням в науковий обіг найбільш повних на цей момент даних аналізу 

стратифікованої зубчастої індустрії верхнього шару Андріївки 4. Отже, на 

захист виносяться наступні положення: 

Вперше: 

- в результаті розгляду історіографії зубчастого мустьє в 

усьому його ареалі написано розширену історію дослідження 

зубчастих індустрій і створено її періодизацію для основних регіонів 

Європи, в тому числі і для України, а також Кавказу, що дає змогу 

краще розуміти розвиток окремих тенденцій у сприйнятті цього 

феномену; 
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- систематизовано на сучасній джерельній базі зубчасті 

пам’ятки України в межах різних аспектів індустрійної варіабельності 

(техніко-типологічного, хронологічного, поселенського); 

- встановлено, що зубчасте мустьє України є гетерогенним 

індустрійним явищем, яке включає різні технокомплекси в межах 

окремих культурно-локальних осередків. Краще представлено групу, 

об’єднану наявністю тейякоїдних елементів в розщепленні і типології, 

з можливим додаванням біфасальної складової мікокського або 

селетоїдного характеру. 

Вдосконалено: 

- історію дослідження зубчастих індустрій Старого Світу з 

додаванням пропущених в роботі С. Тьєбо регіонів і окремих пам’яток 

(Хорватія, Україна, Кавказ, Середня Азія, Алтай, Північна Африка), що 

значно розширює визначений нею ареал зубчастого мустьє і збільшує 

джерельну базу для майбутньої спроби глобального синтезу цього 

явища; 

- уявлення про локальні культурно-еволюційні процеси на 

фінальному етапі середнього палеоліту України (інтерпретація 

Андріївки 4). 

Отримали подальший розвиток: 

- проблематика природного або несвідомо антропогенного 

утворення зубчастої ретуші; 

- загальна характеристика зубчастого мустьє як просторово-

часового явища; 

- хронологія і періодизація зубчастих пам’яток в межах 

пізнього етапу середнього палеоліту; 

- бачення особливостей природи індустрійної варіабельності 

середньопалеолітичних комплексів. 

     Практичне значення роботи полягає у можливості під новим кутом 

зору і на основі аналізу більшої сукупності фактичних даних підійти до 
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розуміння ролі зубчастих індустрій в історичному процесі, що тривав на 

території України за доби мустьє. Отримані результати може бути 

використано як в загальних роботах по палеоліту України й інших регіонів, 

так і в спеціальних дослідженнях зубчастого мустьє та у підготовці курсів 

лекцій з первісної історії та археології в університетах України. 

Особистий внесок здобувача становить в першу чергу 5-річна участь 

(2012–2016 рр.) у розкопках Археологічною експедицією НаУКМА під 

керівництвом Л. Л. Залізняка багатошарової середньопалеолітичної стоянки 

Андріївка 4, під час яких здійснювалося проведення археологічних робіт, їх 

документація, камеральна обробка крем’яного матеріалу, його техніко-

типологічний і статистичний аналіз. Колекція крем’яних артефактів 

Андріївки 4 досліджувалася здобувачем у Відділі археології кам’яного віку 

Інституту археології НАН України.  

Апробація результатів протягом часу написання роботи відбувалася у 

вигляді доповідей на наукових конференціях НаУКМА «Дні Науки» (2013–

2019 рр.), міжнародному польовому семінарі INQUA «Populations in the Non-

Optimal Environment» (вересень 2017 р.). 

Публікацій по темі дисертації видано 10, з них особистих 5 – 

більшість, окрім закордонної, у фахових наукових виданнях, затверджених 

ДАК України (переважно «Кам’яна доба України» ІА НАНУ, «Маґістеріум» 

НаУКМА). В публікаціях у співавторстві з Л. Л. Залізняком, включаючи й 

участь в колективній монографії, внесок полягав у написанні фрагментів 

тексту і виконанні графічних таблиць крем’яних артефактів. Особистий 

внесок автора в публікації у співавторстві: в розділі колективної монографії 

«Найдавніше минуле Новомиргородщини» (2013), присвяченому середньому 

палеоліту регіону, і в статті в журналі «Археологія» (2014) написано 

фрагменти тексту по історії дослідження стоянки Андріївка 4 і виконано 

статистичні підрахунки артефактів; в статті в «Кам’яній добі України» (2015) 

– крім фрагментів загального тексту і статистики, написано історію 

дослідження зубчастого мустьє Франції і зроблено частину рисунків. 
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Структуру і обсяг роботи визначено поставленими завданнями. 

Структура включає вступ, чотири розділи, висновки (загалом 186 сторінок), 

список літератури і джерел (481 позиція), анотацій та 3-х додатків 

(історіографічний (33 стр.), таблиці (25 таблиць, 11 стр.), ілюстрації (101 рис., 

78 стр.)). Загальний обсяг рукопису – 368 сторінки.
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗУБЧАСТОГО МУСТЬЄ 

 

Зубчасте мустьє охоплює значну частину Старого Світу (рис. 1) й 

активно досліджується від другої половини минулого століття. Для 

висвітлення історії його дослідження найважливішими є роботи, проведені в 

місцях найбільшої концентрації стоянок. Двома такими географічними 

полюсами виступають Західна Європа (рис. 3) та Кавказ (рис. 4), за межами 

яких зубчасті індустрії спостерігаються розріджено. Саме на історіографії 

досліджень зубчастого мустьє в цих регіонах концентрується основна увага. 

В окремому підрозділі аналізується і ця проблематика для території України 

як географічного ядра дисертації, хоча донедавна вважалося, що зубчастий 

варіант середнього палеоліту тут не є характерним (рис. 1; 5). Обмежені 

рамки історіографічного розділу не дають змоги повністю навести історію 

вивчення зубчастого мустьє навіть за головними зонами його поширення, 

тому окремі регіони подаватимуться в спеціальному додатку. 

Викладення матеріалу відбуватиметься за принципом відокремлення 

історії польових досліджень від історії інтерпретацій та дослідницьких 

методик (див. Степанчук 2006). Це робить текст більш структурованим і 

логічно витонченим, адже надає можливість побудувати хронологічні 

послідовності для історії двох аспектів вивчення об’єкту дослідження. Тоді 

як історія накопичення джерельної бази становить перелік відкриттів 

пам’яток, розкопок і основних характеристик найважливіших з них на тлі 

загальних історико-методологічних змін, то історію пояснення зубчастого 

феномену та спеціальних підходів до його вивчення розподілено на окремі 

тематичні сюжети, пов’язані з поглядами певних дослідників або 

впровадженням нових методик чи тенденцій сприйняття. 
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1.1 Західна Європа (класичний регіон) 

 

Історія польових досліджень. Мустьєрські пам’ятки на території 

Франції почали досліджуватися більше ніж за століття до визначення 

зубчастого мустьє Ф. Бордом у 1950-х роках. На низці розкопаних протягом 

другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. багатошарових, переважно 

печерних стоянок пізніше було виділено культурні шари з численними 

зубчасто-виїмчастими артефактами. Серед них – гроти Арсі-сюр-Кюр в 

Центральній Франції, стоянки Шаранти – навіс Ла Кіна та Отерош, гроти та 

навіси Перигору – Комб Греналь, Ле Мустьє (нижній грот), Абрі де Фестон, 

Мулен ду Мільє, грот Плакар та інші (рис. 3). 

Вперше факт явного переважання зубчасто-виїмчастих виробів в 

кам’яних зібраннях було відмічено під час розкопок у першій чверті ХХ ст. 

навісу Бруйо та поселення Сандунь в Перигорі (Darpeix 1936). 

З розвитком археологічних методик від початку другої половини 

ХХ ст. класичні мустьєрські пам’ятки Франції стали досліджуватися 

повторно, тепер уже з атрибуцією їхніх кам’яних індустрій за 

класифікаційною схемою Ф. Борда. У ході цих широкомасштабних 

археологічних розвідок і шурфувань було відкрито нові пам’ятки зубчастого 

мустьє. 

Археологічною основою для таксономічної схеми мустьє Ф. Борда, в 

тому числі й для встановлення зубчастого варіанту, послугували обширні 

матеріали, добуті в ході грандіозної кампанії з розкопок відкладів гроту-

навісу Комб Греналь у Дордоні, яка тривала 13 років – з 1953 по 1965 рр. Ця 

пам’ятка дала найповнішу для Південно-Західної Франції послідовність 

мустьєрських шарів, які відкладалися від кінця рису до вюрму ІІ (рис. 6). 

Саме на Комб Греналь Ф. Бордом було виділено всі 5 основних варіантів 

мустьєрських індустрій. Серед інших стоянок, в процесі вивчення яких 

Ф. Бордом розроблялася концепція зубчастої фації мустьє, значилися грот 
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Пеш де л’Азе ІІ (шар 4В), Абрі Шадурн (шари А, А-В), кар’єр Евре ІІ, 

Ла Шез. 

У третій чверті ХХ ст. було знайдено нові пам’ятки зубчастого мустьє: 

грот Рок-де-Комб, грот Роше-де-Вільню, грот Сімар, карстову галерею 

Ле Фьє, навіс Ола 2, стоянку Леньї та деякі інші (рис. 3). 

Якщо спочатку зубчасті пам’ятки Франції було представлено майже 

виключно окремими шарами в різнокультурних палімпсестах вапнякових 

гротів і навісів у долинах річок, то від 1970-х років стали відомі й пам’ятки 

просто неба на плато та високих річкових терасах. Ці стоянки Південно-

Західної Франції (Моран, Ла Борд, Ле Рок) (рис. 3) відрізнялися від печерних 

пам’яток високим рівнем мисливської спеціалізації. Багаті фауністичні 

колекції у супроводі зубчастих індустрій демонстрували практику полювання 

виключно на великих бовідів, представлених бізоном і туром. На кожній 

стоянці домінував окремий вид, але скрізь великі бовіди складали більше 

90% фауністичної колекції. Серед цих стоянок найкращою збереженістю 

культурного шару відзначається Моран у Верхній Гаронні. Розкопками, які 

тривали від 1974 до 1981 рр., К. Фарізі дослідила тут на площі до 1000 м² у 

відкладах товщиною 30–40 см надзвичайну концентрацію кісток бізона. 

У 1976 р. в області Шаранта було відкрито частково зруйнований навіс 

Сен-Сезар, культурні нашарування якого розкопувалися протягом 

12 польових сезонів Ф. Левеком – до 1987 р. Ця стоянка містила унікальну 

для Південно-Західної Франції послідовність культурних шарів від мустьє до 

ориньяка, включаючи перехідну індустрію шательперрон. Зубчасте мустьє 

завершувало мустьєрську лінію розвитку й було представлене 3-ма окремими 

горизонтами, з яких шар «EGPF» демонстрував надзвичайну насиченість 

культурними рештками та кістками великих копитних тварин. 

З останньої чверті ХХ ст. хвиля пошуків і відкриттів нових пам’яток 

зубчастого мустьє на території Франції починає спадати, натомість 

інтенсивно ведуться повторні розкопки вже відомих пам’яток, чому сприяє 

загальне покращення методик археологічних досліджень. На деяких із таких 
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пам’яток було відкрито раніше не помічені зубчасті індустрії (як, наприклад, 

в ході французько-американських розкопок стоянки Ла Кіна, розпочатих у 

1985 р. під керівництвом А. Єлінека, А. Дебена та Г. Діббла). 

Окрім Франції, на території Західної Європи пам’ятки зубчастого 

мустьє відомо в Бельгії. Це гроти Енжіуль, Валу в Льєжі та грот Склеін, хоча 

не всі дослідники визнають належність цих комплексів до зубчастого мустьє 

(Thiébaut 2005). 

На сьогодні на території Франції відомо більше півсотні пам’яток 

зубчастого мустьє. Найбільше їх скупчення фіксується у Південно-Західній 

Франції, особливо в Перигорі (рис. 3). Це пов’язано як з надзвичайно 

комфортними природно-екологічними умовами в регіоні за часів мустьє, так і 

з інтенсивністю дослідження середнього палеоліту на цій території. 

Більшість зубчастих індустрій Франції представлено окремими шарами 

в культурних послідовностях пам’яток печерного типу або навісів біля 

підніжжя вапнякових бортів річкових долин. Наразі в регіоні майже невідомо 

пам’яток цього типу, де було б зафіксовано виключно зубчастий варіант 

мустьє. Лише від початку 1970-х років було знайдено пам’ятки зубчастого 

мустьє просто неба на плато та річкових терасах, які містили тільки 

гомогенні зубчасті комплекси. 

Археологічні колекції зубчастого мустьє Франції складаються з серій 

кам’яних артефактів та фауністичних решток. Антропологічних знахідок і 

слідів символічної діяльності на цих пам’ятках вкрай мало – мова може йти 

лише про окремі кістки неандертальців та ознаки використання мінеральної 

фарби, але їх належність до шарів зубчастого мустьє часто є сумнівною. 

Перші уявлення про зубчасте мустьє Франції. Одночасно з техніко-

типологічним виділенням Г. Мортільє в палеоліті Франції мустьєрського 

періоду постала й проблема варіативності цього типу кам’яних індустрій. 

Вже в 1864 р. Е. Ларте та Л. Крісті звернули увагу на очевидний контраст 

між матеріалами з їхніх розкопок в Ле Мустьє і матеріалами з Комб Греналь, 

вказавши, що знаряддя з останньої стоянки було оброблено менш акуратно. 
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Вважається, що, ймовірно, мова йшла про шари зубчастого мустьє у верхній 

частині стратиграфічної колонки Комб Греналь, пізніше досліджені 

Ф. Бордом (Mellars 1996, p. 169) (рис. 6). 

Особливості обробки зубчасто-виїмчастих артефактів стали причиною 

того, що до ХХ ст. їх не завжди відносили до справжніх знарядь, а тому часто 

не включали до кам’яних зібрань, або долучали вибірково (Jelinek 2013, p. 23; 

Mellars 1996, з посиланням на Bordes 1961a, 1963). 

На своєрідність зубчастого варіанту мустьє, схоже, вперше звернули 

увагу П. Бурріне та А. Дарпе, коли під час розкопок на початку ХХ ст. навісу 

Бруйо та поселення просто неба Сандунь в Дордоні вони з’ясували, що в 

окремих мустьєрських індустріях зубчасто-виїмчасті форми можуть 

домінувати (Darpeix 1936) (рис. 7). Поширені в шарах D і F поселення 

Сандунь зубчасто-виїмчасті знаряддя було атрибутовано як «пилки» та 

«вироби з симетричними виїмками». Пилки з  шару F було розподілено за 

формою робочого краю на два типи (Ibid., p. 431), що є однією з перших 

спроб класифікації зубчасто-виїмчастих виробів. 

Слід, однак, відмітити, що попри усвідомлення в 1900–1940-х роках 

факту поширення зубчасто-виїмчастих виробів в деяких мустьєрських шарах, 

ця група знарядь не відіграла помітної ролі на початкових етапах 

систематизації мустьє. Разом з тим, своєрідна морфологія стала підставою 

для функціональної інтерпретації зубчастих знарядь як інструментів для 

пиляння. 

Типологічна схема Ф. Борда. Остаточне визнання варіативного 

характеру мустьєрської культури на території Франції відбулося на початку 

1950-х років, і пов’язане воно з ім’ям видатного археолога Франсуа Борда. 

Ще в 1940-х роках Ф. Борд розробив статистико-типологічну методику 

дослідження кам’яних комплексів, яку вперше використав у 1948 р. під час 

вивчення індустрій грота Ле Мустьє. Його класифікація мустьєрських 

індустрійних варіантів базувалася на співвідношенні типів знарядь до їхнього 

кількісного показника в кожній окремій індустрії. Провідними типами 
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знарядь виступали скребла та зубчасті вироби. З іншого боку, Ф. Борд зважав 

і на технологічні чинники, такі як процент використання техніки левалуа, 

фасетаж площадок, пластинчастість заготовок тощо. Для визначення 

технологічно-типологічних характеристик кам’яних індустрій Ф. Бордом 

було розроблено систему індексів і груп ретушованих виробів (Bordes 1953, 

p. 458–460). Зубчасті знаряддя складали групу IV. 

Ядром методологічної системи Ф. Борда став його «liste typologique», 

який містив виділені ним типи нижньопалеолітичних і мустьєрських знарядь. 

Типологію зубчасто-виїмчастої групи, порівняно зі скреблами, які включали 

окремі підтипи за критерієм форми робочого краю, було розроблено 

поверхнево й розміщено в тип-листі досить безсистемно. Дисбаланс у 

типології двох основних форм мустьєрських знарядь, ймовірно, було 

пов’язано з певними сумнівами Ф. Борда щодо повністю антропогенного 

походження зубчасто-виїмчастих виробів, окремі з яких могли утворитися 

внаслідок таких постакумуляційних процесів, як людське топтання на 

стоянках, кріотурбація або інші геологічні явища (Mellars 1996, p. 122 з 

посиланням на Bordes 1963). 

Статистичні дослідження мустьєрських зібрань артефактів Ф. Бордом 

дозволили йому визначити мустьє Західної Європи як комплекс культурних 

груп з різним ступенем спорідненості (Bordes 1961b). Це було 

продемонстроване за допомогою кумулятивних графіків (рис. 9), які 

відображали кількісне співвідношення основних груп знарядь для окремих 

індустрій. Мустьєрські індустрійні групи (фації) включали мустьє ашельської 

традиції з послідовними фазами розвитку (типи А і В), типове мустьє, 

зубчасте мустьє і шарантське мустьє (типу Кіна й типу Феррасі). Пізніше 

було додано ще декілька типів, таких як васконське, понтійське, 

асініподійське мустьє. 

Хоча А. Дарпе і Е. Піттар передбачали існування зубчастого мустьє ще 

на початку ХХ ст., Ф. Борд першим у 1953 р. запропонував його типологічне 



 16 

визначення: в цій групі мало скребел, поодинокі і переважно атипові біфаси 

та обушкові ножі, але численні й типові зубчасті вироби. 

На початок 1960-х років Ф. Борд на основі нових матеріалів уточнив і 

розширив власне визначення зубчастого варіанту мустьє: там відсутні рубила 

й обушкові ножі, немає або мало гостроконечників, нечисленні скребла, але 

дуже багато зубчасто-виїмчастих форм (у деяких колекціях – до 80%) 

(рис. 8). Зустрічаються скребачки, різці, проколки. Технічна характеристика 

зубчастого мустьє Ф. Бордом включала низький індекс техніки левалуа, 

поширеність якої всередині окремих типологічних груп мустьє дозволяла 

розподіляти їх на фаціальному рівні. 

Отже, зубчасте мустьє було визначене Ф.Бордом майже виключно на 

підставі негативних техніко-типологічних ознак. Єдиною позитивною 

ознакою, яка й стала визначальною для зубчастого мустьє як окремого 

індустрійного варіанту, було домінування в наборі знарядь зубчасто-

виїмчастих форм. Це робило непевним його таксономічний або культурний 

статус як дискретної індустрійної сутності, що визнавав і сам Ф. Борд, 

припускаючи можливість того, що зубчасте мустьє є результатом 

конвергенції або дегенерації в розвитку різних типів індустрій (Bordes 

et al. 1954, p. 249). 

На відміну від інших мустьєрських культурних груп, походження 

зубчастого мустьє для Ф. Борда було незрозумілим, однак, він вважав 

ймовірним його зв’язок з деякими культурними горизонтами Ла Мікок. 

Хронологічні рамки зубчастого мустьє Ф. Борд визначав від самого початку 

останнього зледеніння до кінця мустьєрської доби (близько 115–35 трт). Хоча 

окремі мустьєрські групи мали свої сліди в наступних пізньопалеолітичних 

культурах, для зубчастого мустьє подібних зв’язків не було встановлено. 

В інтерпретації виділених ним мустьєрських варіантів Ф. Борд не був 

прихильником ані екологічної гіпотези, ані хронологічної, ані гіпотези 

сезонних варіацій. Так само він не визнавав і визначального впливу типу 
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сировини на техніко-типологічний вигляд індустрії. Для нього мустьєрські 

індустрійні варіанти відображали культурні традиції різних груп населення. 

З такої позиції зубчастий варіант пов’язувався з окремою культурною 

групою (на кшталт неандертальського «племені»), яка виступала носієм 

відмінних від інших груп сталих традицій у виготовленні та використанні 

кам’яних знарядь. 

Модель «функціональної варіабельності» Л. Бінфорда. З 1960-х 

років до вивчення мустьє Франції долучився американський археолог 

Люїс Бінфорд, який на основі французьких археологічних матеріалів створив 

і розвинув протягом наступних 30 років радикально відмінну від бордівської, 

«функціональну» модель інтерпретації середньопалеолітичної індустрійної 

варіабельності (Binford & Binford 1966). В історію археології палеоліту цей 

етап увійшов як період «бордівсько-бінфордських дебатів». 

Як і Ф. Борд, Л. Бінфорд виходив із визнання заздалегідь запланованої 

морфології кам’яних знарядь, але пов’язував форму виробів виключно з їх 

функціональним призначенням. Він вирізняв дві основні функціональні 

групи знарядь в середньому палеоліті: знаряддя з ріжучим краєм (скребла, 

гостроконечники), як інструменти для первинного розбирання туш тварин, і 

зубчасто-виїмчасті знаряддя, головним призначенням яких була обробка 

рослинної їжі й деревини. Пізніше Л. Бінфорд поширив функції зубчасто-

виїмчастих знарядь на нарізання м’яса та на обробку таких матеріалів, як 

кістки й черепи тварин, заради вилучення кісткового (головного) мозку або 

язиків. 

Важливим апріорним припущенням в «функціональній» концепції 

Л. Бінфорда було твердження про повністю «раціональний» механізм 

утилізації знарядь у середньому палеоліті, який передбачав сувору прив’язку 

циклу існування знаряддя до необхідності його застосування в одноразовій 

економічній ситуації, що відбивала використання певного виду ресурсу. 

За такими поглядами індустрійні варіанти, виділені Ф. Бордом в мустьє 

Франції, відображали різне співвідношення окремих, функціонально 
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визначених категорій знарядь, без надання уваги ролі так званим 

ідіосинкратичним формам виробів або технологічним особливостям у 

визначенні варіантів індустрій. Мустьєрські групи Ф. Борда можна було 

пояснити не як різні, синхронні «культури» з відмінними традиціями обробки 

каменю, а як різні виробничі зони однієї соціальної групи, позначені 

використанням своєрідного набору знарядь в процесі обробки певних видів 

ресурсів на різних ділянках місцевості або в різні сезони. 

Просторовий аналіз Л. Бінфордом розміщення кам’яних артефактів і 

фауністичних решток в культурних горизонтах Комб Греналь виявив 

стабільну тенденцію до концентрації зубчасто-виїмчастих виробів разом із 

залишками черепів та фрагментами довгих кісток копитних у центральній 

зоні стоянки, позначеній слідами великих вогнищ, а скребел і 

гостроконечників у поєднанні з невеликими, але інтенсивними вогнищами та 

масивнішими частинами кістяків тварин – на периферійних ділянках 

поселення. Таке просторове групування артефактів та фауністичних решток 

було інтерпретоване з позицій господарської активності мешканців стоянки, 

відбиваючи сліди двох окремих зон по здійсненню різних трудових операцій. 

У так званому «гнізді» стоянки здійснювалася обробка рослинної їжі, 

деревини, а також розбивання довгих кісток та черепів тварин заради 

отримання мозку й такого делікатесу як язик. На віддалених ділянках 

стоянки розбиралися цілі туші тварин, відокремлені частини яких зносилися 

для подальшої переробки в «гніздо». 

Л. Бінфорд не зупинився на доволі оригінальній «функціональній» 

інтерпретації мустьєрських індустрій Комб Греналь, а поширив її й на 

соціальну організацію неандертальців, яку він подав як об’єднання окремих 

виробничих колективів, розподілених за статево-віковими ознаками. 

Оскільки, за уявленнями Л. Бінфорда, в середньому палеоліті ще не володіли 

технологіями «прогнозованого» використання кам’яних знарядь, тобто не 

мали сучасного типу поведінки, то кожна така виробнича одиниця 

неандертальської групи, виконавши певну трудову операцію з конкретним 
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ресурсом, залишала після себе функціонально спеціалізовані набори 

використаних інструментів, які й становлять бордівські типологічні варіанти 

індустрій. 

Однак, до матеріалів Комб Греналь модель «функціональної» 

варіабельності Л. Бінфорда було застосовано лише у самому загальному 

вигляді (Mellars 1996 з посиланням на Binford 1992), що проявилося в його 

сприйнятті стоянки як залишків господарської діяльності спорідненої 

жіночої групи (5–10 дорослих жінок разом з дітьми). Жіночу групу 

спорадично відвідували чоловіки – головним чином для статевих стосунків 

(кілька днів на місяць) – після повернення з довготривалих подорожей до 

віддалених родовищ якісного кременю. На відміну від чоловіків, жінки були 

прив’язані до стоянки, тому обмежувалися використанням місцевої сировини 

гіршої якості. З неї жінки виготовляли на стоянці прості зубчасто-виїмчасті 

знаряддя, якими біля вогнищ обробляли рослинні або деревні матеріали, а 

також вилучали з кісток та черепів тварин поживний мозок. 

Отже, в «функціональних» моделях інтерпретації мустьєрської 

варіабельності зубчасте мустьє трактувалося як індустрії, залишені після 

обробки рослинно-деревинних матеріалів і вилучення кісткового мозку 

окремим виробничим загоном соціальної групи неандертальців, який 

складався з жінок та дітей. Цей колектив під час господарської операції 

здійснював повний цикл утилізації зубчасто-виїмчастих знарядь, 

використовуючи для їх виготовлення місцеву кам’яну сировину, часто 

поганої якості. З такої точки зору зубчасті пам’ятки мали бути синхронними 

іншим типам індустрій на окремих ділянках місцевості як спеціалізовані 

виробничі зони єдиної неандертальської популяції, організованої за 

жорстким статево-віковим розподілом праці. Інакше кажучи, у послідовності 

мустьєрських горизонтів Комб Греналь зубчасті індустрії трактувалися 

Л. Бінфордом як окремі хронологічні епізоди суто жіночої господарської 

діяльності у відсутність чоловіків, які під час формування археологічного 

змісту культурного шару знаходилися далеко від стоянки. 
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Звичайно, очевидна археологічна безпідставність подібних соціальних 

реконструкцій, розроблених Л. Бінфордом за результатами його 

етнографічних досліджень (Binford 1978), не могла не викликати критичних 

зауважень (Mellars 1996). Тим не менше його модель «функціональної» 

інтерпретації мустьєрської варіабельності стала важливою складовою нового 

комплексного підходу у подальшому вивченні середньопалеолітичних 

індустрій. 

Хронологічна модель П. Меларса. Британський археолог 

Пол Меларс, починаючи з кінця 1960-х років, розробляв концепцію 

мустьєрських індустрійних варіантів Південно-Західної Франції як 

хронологічно відокремлених сутностей, а не синхронних мустьєрських 

«культур» Ф. Борда. Основою його схеми стали стратиграфічні особливості 

залягання все тієї ж послідовності мустьєрських горизонтів в Комб Греналь, з 

додаванням стратиграфічних даних з деяких інших стоянок Перігора. Окрім 

питань стратиграфії, важливим у хронологічному поясненні мустьєрських 

варіантів було датування культурних горизонтів та їх кореляція з певними 

кліматичними періодами вюрму, що стало можливим завдяки методу 

термолюмінісцентного датування і схеми послідовностей океанічних 

відкладів. 

П. Меларс помітив певні закономірності стратифікації культурних 

шарів трьох з п’яти головних варіантів мустьє Ф. Борда – шарантських 

індустрій (мустьє типу Кіна і типу Феррасі) і мустьє ашельської традиції. 

Підтвердження, яке отримали ці спостереження на інших стоянках регіону, 

та їх зв’язок з конкретними кліматичними епізодами першої половини вюрму 

дозволили П. Меларсу створити хронологічну схему розвитку мустьєрських 

варіантів, яка включала технологічну еволюцію шарантських індустрій під 

час погіршення клімату у вюрмі І (від типу Феррасі до типу Кіна) і раптову 

появу індустрій мустьє ашельської традиції в м’яких кліматичних умовах 

вюрму ІІ, безпосередньо перед переходом до раннього верхнього палеоліту. 
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Однак, для мустье типового і мустьє зубчастого в схемі П. Меларса не 

знайшлося конкретного місця, що було пояснено нечітко визначеним 

таксономічним статусом цих мустьєрських варіантів з посиланням на 

обізнаність самого Ф. Борда щодо цієї проблеми (Ibid.). 

Інші погляди П. Меларса на причини мустьєрської варіабельності 

демонстрували розумний синтез між «культурним» і «функціональним» 

підходами з елементами моделі «редукції знарядь», про яку піде мова далі. 

Попри те, що основну природу існування окремих мустьєрських варіантів 

П. Меларс, услід за Ф. Бордом, пов’язував з певними культурними 

особливостями (а саме – з різними «технотрадиціями»), до таких варіантів, як 

типове і зубчасте мустьє він вважав можливим застосовувати й 

«функціональне» або «редукційне» пояснення. А отже, з позицій його 

хронологічної схеми мустьє Франції (Mellars 1992), зубчасті й типові 

індустрії могли б розглядатися як спеціалізовані функціональні варіанти 

шарантського мустьє, але лише у випадку доведення їх синхронності з 

останніми, що виявилося проблематичним. 

Ще одна інтерпретація зубчастих і типових індустрій П. Меларсом 

витікала з його бачення основних причин існування окремих 

«технотрадицій» в мустьє, до яких він відносив соціальну дистанцію, 

демографічні коливання, технологічну адаптацію і технологічну 

конвергенцію (Mellars 1996). Саме випадки технологічної конвергенції могли 

би пояснити існування зубчастих і типових індустрій на різних етапах першої 

половини вюрму (вюрм І–ІІ), відокремлених значними проміжками часу. Але 

й ця думка не була новою (Bordes et al. 1954, p. 249), насправді мало що 

додаючи до розуміння справжньої природи зубчастого мустьє. 

Модель «редукції знарядь» Г. Діббла та Н. Ролана. У 1980-х роках 

сформувалася нова, альтернативна бордівській гіпотеза пояснення 

варіативності мустьєрських індустрій, розроблена Н. Роланом і Г. Дібблом 

значною мірою на матеріалах Південно-Західної Франції (Dibble 1987; 1991; 

Rolland & Dibble 1990; Dibble & Rolland 1992). Ця модель, відома під назвою 
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«редукції знарядь», суперечила традиційному для французького 

палеолітознавства «палеонтологічному» підходу до вивчення палеоліту. 

Ідея «редукції» передбачала, що форма мустьєрських знарядь не 

планувалася заздалегідь, а утворювалася у процесі використання в трудових 

операціях початкових, неретушованих сколів. Періодичне поновлення 

робочих ділянок знарядь ретушуванням призводило до незворотної 

трансформації заготовок у скребла чи гостроконечники 

(Rolland & Dibble 1990). Це стосувалося таких головних статистико-

типологічних маркерів індустрійних варіантів в мустьє як скребла та 

зубчасто-виїмчасті форми, особливості морфологічного перетворення яких 

залежали не лише від форми заготовки, але й інтенсивності її підправки 

(Dibble 1987; 1991; Dibble & Rolland 1992). Прості виїмчасті форми в ході 

редукції перетворювалися на складніші зубчасті шляхом додавання нових 

виїмок заради підживлення робочої ділянки. 

Тим самим цей підхід уможливлював пояснення головних варіантів 

мустьє Ф. Борда саме в рамках моделей «редукції знарядь». Тому за 

процентом скребел, які зношувалися швидше, ніж виїмчасті форми, і 

вимагали інтенсивнішої редукції, мустьєрські індустрійні варіанти було 

поділено на дуже редуковані (високий індекс скребел) та мало редуковані 

(низький індекс скребел). На відміну від багатих на різноманітні скребла 

шарантських індустрій, зубчасті пам’ятки потрапили до другої групи, яка 

включала також мустьє ашельської традиції та деякі індустрії типового 

мустьє. Основним проявом редукції кам’яних знарядь у мало редукованих 

індустріях було перетворення виїмчастих форм у зубчасті. 

На початку 1990-х років від «редукційної» реінтерпретації 

таксономічної схеми Ф. Борда Н. Ролан і Г. Діббл перейшли до створення 

концепції «нового синтезу» середньопалеолітичної варіабельності 

(Rolland & Dibble 1990; Dibble & Rolland 1992), акцентувавши увагу на 

визначальній ролі сировини в ступені редукції знарядь. Культурні варіанти 

Ф. Борда було синтезовано в дві протилежні індустрійні групи: добре 
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забезпечену якісною сировиною з мінімальним рівнем редукції, та погано 

забезпечену з підвищеним рівнем редукції. Перша група характеризувалася 

значною кількістю заготовок, нуклеусів і біфасів, але малим процентом 

знарядь, в типологічному плані представлених простими та подвійними 

скреблами й зубчасто-виїмчастими формами. Типологічна складова погано 

забезпеченої якісною сировиною групи відзначалася сировинною 

варіабельністю, яка полягала у виробництві переважаючих зубчасто-

виїмчастих знарядь з місцевої сировини гіршої якості, а скребел – з кращих, 

імпортованих матеріалів. 

Таким чином, в рамках «нового синтезу» типологічні критерії 

виділення мустьєрських варіантів Ф. Борда було відкинуто: на перший план 

вийшли технологічні показники, які звели всю типолого-статистичну 

дискретність мустьє до техніко-редукційної варіативності єдиної, 

безперервної лінії розвитку традицій обробки каменю в середньому 

палеоліті. Втім, щодо  таксономічної схеми Ф. Борда Н. Ролан і Г. Діббл були 

не настільки категоричними, визнаючи цінність її описового значення 

(Dibble & Rolland 1992, p. 18). 

Різницю у рівнях редукції кам’яних виробів Н. Ролан і Г. Діббл 

пов’язували не лише з сировиною, але й з впливом деяких природно-

екологічних факторів на соціально-економічну організацію давніх популяцій, 

що знаходило вияв у різних моделях мобільності людських груп, тривалості 

та інтенсивності заселення стоянок, стратегій полювання тощо 

(Rolland & Dibble 1990; Dibble 1991; Dibble & Rolland 1992). На думку цих 

дослідників, дуже редуковані індустрії розвивалися в несприятливій 

природно-екологічній обстановці, коли суворі кліматичні умови обмежували 

мобільність людських колективів, а відтак і доступність якісної сировини. 

Натомість мало редуковані індустрії були поширені в умовах м’якішого 

клімату. 

Керуючись своєю «редукційно-екологічною» моделлю, Н. Ролан і 

Г. Діббл відносили (1992, p. 17) дуже редуковані індустрії Південно-Західної 
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Франції (шарантські) до холодного періоду вюрму ІІ (КІС 4), а мало 

редуковані (зубчасті, типові) – до теплішого початку вюрму та 

внутрішньовюрмських інтерстадіалів (КІС 5a-d, КІС 3). Було зроблено й 

спробу прив’язати мало редуковані індустрії до стоянок відкритого типу, а 

дуже редуковані – до гротів і навісів. 

Нарешті було здійснено кореляцію двох типів індустрій з 

особливостями використання харчових ресурсів. Стверджувалося, що в 

різних кліматичних умовах з відповідним їм видовим складом травоїдних 

тварин носії індустрій з різним рівнем редукції знарядь практикували 

відмінні стратегії полювання. Так, носії шарантських індустрій, що мешкали 

в холодному кліматі, полювали на північного оленя, концентруючись уздовж 

міграційних шляхів цього виду (що позначалося накопиченням кісток тварин 

на печерних стоянках). Носії зубчастого і типового мустьє в теплих умовах 

інтерстадіалів використовували мобільніші стратегії полювання на копитних 

лісостепової і степової місцевостей – коней та бізонів. Вищий рівень 

мобільності не дозволяв цим колективам залишатися тривалий час в одному 

місці, що знайшло відображення у невеликій кількості фауністичних решток 

на стоянках. До того ж, поширення лісостепової рослинності сприяло 

підвищенню в їхньому раціоні долі рослинної їжі. 

Однак, археологічні реалії не надто узгоджувалися з привабливою на 

перший погляд концепцією. Тому запропоновані Н. Роланом і Г. Дібблом 

моделі незабаром зазнали суттєвої критики (Mellars 1996). 

Отже, за Н. Роланом і Г. Дібблом, пам’ятки зубчастого мустьє 

Південно-Західної Франції, належать до мало редукованих індустрій, які 

формувалися за умов гарного забезпечення сировиною на короткотривалих 

стоянках. Мешканці цих стоянок вели рухливий спосіб життя, характерний 

для періодів потеплінь (зокрема КІС 3), коли були поширені лісостепові та 

степові ландшафти, а об’єктом полювання були мобільні види копитних – 

бізони та коні. В цих умовах у харчовому раціоні зростав вміст рослинної їжі. 

Іншими словами, носії зубчастих індустрій характеризувалися відносно 
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високим рівнем мобільності, що знайшло відображення в короткотривалих 

стоянках з невеликою кількістю фауністичних решток та свідоцтвами 

неекономного використання кам’яної сировини. 

Техніко-економічний підхід С. Тьєбо. До кінця 1970-х – 1980-х років 

дослідження мустьє Франції відбувалося переважно в типологічному плані. 

Ж.-М. Женест був одним із піонерів застосування техніко-економічного 

аналізу в рамках розробленої А. Леруа-Гураном концепції «chaîne opératoire», 

який для зубчастого мустьє згодом використала Селін Тьєбо (2005; 2010). 

Це було здійснено в рамках ґрунтовного дослідження (Thiébaut 2005), 

головні положення якого згодом було конкретизовано в низці публікацій 

(Thiébaut 2007; 2010). Окрім величезного обсягу (2 томи загальним обсягом 

понад 800 сторінок з сотнями таблиць та ілюстрацій), масштабність цієї праці 

визначало також залучення до аналізу деяких зубчастих індустрій 

Центральної Європи, Кавказу, Близького Сходу та Північної Африки. І хоча 

цілі регіони з пам’ятками зубчастого мустьє (зокрема й Україна) з різних 

причин залишилися поза увагою дослідниці, виключно важливим підсумком 

цієї фундаментальної роботи є поданий в ній вичерпний каталог зубчастих 

пам’яток Франції та Іспанії. Уперше в історії дослідження зубчастого мустьє 

Франції було синтезовано інформацію щодо цього типу індустрій на 

матеріалах близько 40 стоянок (рис. 3). Однак, ретельного технологічного 

аналізу зазнала лише вибірка пам’яток з території Франції (9 індустрій з 7 

стоянок), більшість зібрань вивчалася бібіліографічно. 

Методика С. Тьєбо сприяла відокремленню в досліджуваних вибірках 

категорії псевдозубчасто-виїмчастих виробів. Аналізувалися особливості 

заготовок для зубчасто-виїмчастих знарядь, форма робочого краю, кількість 

виїмок, характер їх розташування на заготовках, морфологічні особливості 

зубців. 

Комплексний характер узагальнення проявився у порівнянні зубчастих 

пам’яток за низкою наступних факторів: тип стоянки, природно-екологічні 
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умови існування, фауністичний контекст, стратегія отримання та тип 

сировини, тип заселення, техніко-типологічні характеристики індустрії. 

Було визначено як загальні техніко-економічні ознаки зубчастого 

мустьє, так і його кількісні варіації (Thiébaut 2010). Елементи схожої техніко-

економічної поведінки проявилися в: а) розробці переважно місцевих 

родовищ різноманітної сировини; б) домінуючої ролі «дискоїдної» техніки 

розщеплення, наявності слідів технік левалуа і комбева; в) представленості 

всіх елементів «chaîne opératoire» на стоянках; г) спрямованості виробництва 

частково на отримання неретушованих відщепів; д) домінуванні в наборі 

знарядь зубчасто-виїмчастих форм зі схожими морфолого-метричними 

характеристиками поряд із незначним процентом скребел. 

За процентним співвідношенням типів знарядь було виділено 4 групи 

зубчастих індустрій (Thiébaut 2005) (рис. 11), які згодом скоротилися до 3-х 

(Thiébaut 2010) (рис. 12): 1) з переважанням зубчасто-виїмчастих виробів у 

поєднанні з частково ретушованими відщепами (Сен-Сезар, Грот Гієни, 

Грот Бізона, Комб Греналь); 2) з переважанням зубчасто-виїмчастих виробів 

у поєднанні з суттєвішою часткою скребел (Моран, Ла Борд, Ле Фьє); 3) з 

переважанням зубчастих у поєднанні з дуже малим процентом виїмчастих і 

дуже значним відсотком скребел (Сандунь, Бруйо). Відкинуту 4-у групу 

складали тільки зубчасті індустрії з території Іспанії та Північної Африки. Не 

дивно, що ця група демонструвала найбільшу гетерогенність, в той час як 

найбільш гомогенною в техніко-типологічному відношенні було визнано 

групу 1. На тлі техніко-економічної гомогенності зубчастого мустьє існуючі 

кількісні варіації індустрій С. Тьєбо схильна була пояснювати технічними 

інноваціями та різними типами господарської активності. 

За фауною пам’ятки зубчастого мустьє було поділено на стоянки з 

рештками різних видів копитних і стоянки з одним, домінуючим видом, що 

пов’язувалося як з екологічною обстановкою, так і типом заселення та 

мисливською стратегією неандертальців. 
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Тип заселення – сезонні стоянки (Моран, Ла Борд) та відносно 

короткочасні (Арсі-сюр-Кюр, Сен-Сезар, Ле Фьє), напряму залежав від виду 

господарської діяльності, яка в першому випадку ґрунтувалася тільки на 

обробці туш великих копитних, а в другому носила різноманітніший 

характер. 

Висновки С. Тьєбо не підтвердили ні функціональну інтерпретацію 

зубчастого мустьє, ні сировинну. Її визначення зубчастого варіанту має 

наступний вигляд: це кам’яні індустрії, пов’язані з різноманітними типами 

стоянок, з різною фауною, але переважно пристосованою до холодних, 

відкритих середовищ, з різними видами локальної сировини, з домінуванням 

сколювання заготовок з дископодібних нуклеусів і переважанням в наборі 

знарядь зубчасто-виїмчастих форм. 

Роль зубчастого мустьє в процесі переходу до верхнього палеоліту. 

Вже на ранніх етапах вивчення зубчастих пам’яток Франції було звернуто 

увагу на їхню різну хронологічну позицію, що не дозволило П. Меларсу 

використати зубчасті індустрії в своїй схемі хронологічного розвитку мустьє 

(Mellars 1986; 1996). Вони існували на значному відрізку плейстоцену 

протягом останнього та передостаннього зледенінь. На відміну від 

поодиноких випадків датування зубчастих шарів рисом–рис-вюрмом основна 

їх маса знаходилася в межах вюрмського етапу середнього палеоліту, 

займаючи дві хронологічні позиції – у вюрмі І і в другій половині вюрму ІІ 

(Mellars 1996, p. 192). Але з розвитком джерельної бази та вдосконаленням 

методів датування накопичилося більше свідоцтв групування зубчастих 

індустрій у кінці вюрму ІІ, в період від 50 до 30 трт (КІС 3), який в 

палеокліматичному сенсі відповідав інтерпленігляціалу. В цей період в 

Європі відбувся перехід до верхнього палеоліту, який позначився появою як 

ориньякських індустрій, так і індустрій перехідного типу (шательперон 

Франції). 

Найвищу стратиграфічну позицію зубчастого мустьє зафіксували ще на 

початку його дослідження, під час розкопок Бруйо та Сандунь, де шар D 
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Бруйо було визначено як перехідне мустьє. Однак, та той час вважалося, що у 

верхах мустьєрської послідовності культурних шарів на пам’ятках Франції 

стабільну позицію займає мустьє ашельської традиції (розділене, як ми 

знаємо, Ф. Бордом на дві фази розвитку – тип А і тип В). Саме тип В, який 

часто підстилав ориньяк і шательперон, вважався генетичним попередником 

останнього, тобто найпізнішою еволюційною ланкою мустьє. 

До відкриття решток неандертальця в шарі шательперон на стоянці 

Сен-Сезар цю індустрію пов’язували з людиною сучасного фізичного типу. 

На противагу гіпотезі «заміщення», появу верхнього палеоліту в регіоні 

пояснювали саморозвитком відмінної від прийшлого ориньяка місцевої 

культурної лінії, мустьєрський етап якої завершувало мустьє ашельської 

традиції типу В. Про такий зв’язок нібито свідчила пластинчастість 

перехідних індустрій та наявність в них верхньопалеолітичних типів знарядь. 

Зараз вже вважається доведеним, що шательперон – це неандертальський тип 

індустрій, походження якого може відбивати як ефект «акультурації», так і 

феномен поступального мустьєрського розвитку (Hublin et al. 2012). 

Підтвердження переважного групування зубчастих індустрій на 

хронологічному відрізку 55–35 трт (КІС 3) в рамках комплексної 

характеристики зубчастого мустьє С. Тьєбо (2005) призвело до перегляду 

зазначеної моделі місцевої верхньопалеолітичної еволюції на користь 

гіпотези «заміщення». Адже стратиграфія фінальномустьєрських індустрій 

засвідчила, що у більшості випадків зубчасте мустьє хронологічно пізніше, 

ніж мустьє ашельської традиції (Jaubert et al. 2011). У тих стратиграфічних 

колонках, де разом зустрічаються зубчасте мустьє, мустьє інших варіантів і 

шательперон, перше майже завжди займає середню позицію, часто 

підстилаючи перехідну індустрію і перекриваючи мустьє типу Кіна або й 

мустьє ашельської традиції. 

Е. Морен, який досліджував фауністичні колекції Сен-Сезар, де 

зубчасте мустьє залягає якраз між мустьє ашельської традиції й 

шательпероном, вирішив можливим пов’язати його, в якості альтернативи, з 
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походженням шательперона (Morin 2004, p. 75). Цілковито протилежного 

висновку дійшов Ж. Жобер (Jaubert et al. 2011), взявши до уваги 

«гіпермустьєрський» техніко-типологічний характер зубчастого варіанту, 

який суттєво відрізняє його від більш «перехідного» вигляду мустьє 

ашельської традиції. На його думку, випадки безпосереднього підстилання 

зубчастим мустьє шательперона демонструють очевидний культурний розрив 

між фінальним мустьє та перехідними індустріями, зміцнюючи гіпотезу 

«заміщення», а не «локального переходу» до верхнього палеоліту на 

території Франції. 

Таким чином, середньовюрмське зубчасте мустьє може вважатися 

головним французьким варіантом фінальномустьєрських індустрій, який 

передував появі перехідних індустрій та ориньяка на хронологічному 

відрізку 50–40 трт, а потім, вірогідно, співіснував з ними до 35–30 трт. Суто 

мустьєрський характер зубчастого типу індустрій відбиває точку «вмирання» 

неандертальської лінії культурного розвитку на території Франції. 

 

1.2 Україна 

 

Історія польових досліджень. Першою пам’яткою зубчастого мустьє 

на території України можна вважати нижній шар грота Кіїк-Коба в Криму, 

відкритий та досліджений у 1924–1926 рр. Г. А. Бонч-Осмоловським. Хоча 

деякі дослідники вже тоді вказували на мустьєрський вік індустрії 

(Городцов 1928), сам автор розкопок відніс її до набагато більш раннього 

часу. Пізніше, з впровадженням у радянському палеолітознавстві 

класифікації мустьє Ф. Борда, нижній шар Кіїк-Коба було зараховано до 

зубчастого варіанта (Klein 1965; Гладилин 1976). 

Наступні пам’ятки зубчастого мустьє було знайдено лише за 

півстоліття. У другій половині 1960-х років у Середньому Подністров’ї 

М. К. Анісюткін розкопав стоянку Стінка І, а Д. С. Цвейбель у Донбасі 

дослідила стоянку Білокузьминівка. Приблизно в цей час у Середньому 
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Подністров’ї М. К. Анісюткіним було відкрито ще декілька місцезнаходжень 

з матеріалами, схожими на індустрії Стінки І. 

З 1974 р. почалися дослідження багатошарової пам’ятки Королеве в 

Закарпатті, відкритої В. М. Гладиліним, де одна з індустрій верхніх шарів 

мала зубчастий характер. Згодом в цьому регіоні було виявлено додаткові 

місцезнаходження з матеріалами зубчастого вигляду. 

Незважаючи на відносну насиченість Криму мустьєрськими 

пам’ятками, місцеві аналоги нижнього шару Кіїк-Коба довгий час 

залишалися невідомими. Лише в 1980–1990-х роках було відкрито деякі 

місцезнаходження підйомного матеріалу та окремі зубчасті (виїмчасті) 

індустрії на багатошарових стоянках Кабазі ІІ, Старосілля та ГАБО. 

Дослідження Андріївки 4. Центральні регіони були «білою плямою» 

на палеолітичній карті України, доки в 1980-х роках ентузіаст з 

Новомиргорода (Кіровоградщина) П. І. Озеров не відкрив цілу групу 

різночасових палеолітичних стоянок в басейні р. Велика Вись (басейн 

Південного Буга) (рис. 13). Найдавнішою з них вважалася Андріївка 4, яка 

становила скупчення численних патинованих кременів на схилі правого 

борту річкової долини в районі однойменного села (рис. 14). Зібрані 

П. І. Озеровим великі колекції на пам’ятці було передано київським 

археологам. Стоянку вивчали Л. В. Кулаковська, а згодом В. М. Степанчук. 

Але шурфуванням слідів культурного шару тоді не було виявлено. Тільки в 

2010 р. першовідкривач Андріївки 4 натрапив шурфом на концентрацію 

кременів у витачівському ґрунті. Це започаткувало систематичні розкопки 

пам’ятки Новомиргородською археологічною експедицією НаУКМА на чолі 

з Л. Л. Залізняком, в результаті яких за 5 польових сезонів (2012–2016 рр.) 

було розкрито 175 м² площі та здобуто близько 20 тис. крем’яних артефактів. 

Перспективною виявилася лише культурна пляма, знайдена П. І. Озеровим; 

періодичні шурфування інших ділянок схилу більше не надали слідів 

виразного культурного шару.  
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В перший рік розкопок окрім численної і дуже незвичної для 

середнього палеоліту України зубчастої індустрії, нижче було знайдено 

невідомий раніше культурний шар з непатинованими кременями й 

збереженими кістками тварин. Ці знахідки залягали в особливому 

геологічному утворенні, яке пізніше було інтерпретоване як давній 

похований яр (Залізняк та ін. 2013а). 

У 2000-х роках низка середньопалеолітичних місцезнаходжень в 

басейні р. Велика Вись досліджувалася В. М. Степанчуком (Степанчук 

и др. 2005; Степанчук та ін. 2008; 2013аб). Серед отриманих колекцій 

підйомних матеріалів зубчастий вигляд мали індустрії Маслове 5 і Виклине. 

Отже, мустьєрські пам’ятки із зубчастим інвентарем було відкрито 

практично в усіх регіонах концентрації неандертальських популяцій на 

території України. На сьогодні, зважаючи на інтерпретаційні зміни, які 

призводять до доволі непевної позиції зубчастого варіанту в середньому 

палеоліті України (Ситник 1999; Чабай 2004; Анисюткин 2005; 2013а; 

Степанчук 2006), висловлено думку, що єдиною індустрією наближеною до 

класичного «зубчастого мустьє типу мустьє» Ф. Борда тут виступає верхній 

шар Андріївки 4 (Залізняк, Шевченко 2014; 2015). 

Нижній шар грота Кіїк-Коба як «аморфна стадія» Г. А. Бонч-

Осмоловського. Можна сказати, що зубчастому мустьє України пощастило 

вже від самого початку його дослідження. Завдяки видатному досліднику 

Г. А. Бонч-Осмоловському було здійснено комплексний аналіз першої 

зубчастої пам’ятки. Ще в 1920-х роках учений застосував не лише принципи 

статистико-типологічного вивчення кам’яних індустрій, пізніше використані 

Ф. Бордом, а й багато інших методичних надбань сучасного 

палеолітознавства. Досліджуючи крем’яну індустрію нижнього шару грота 

Кіїк-Коба, він також зробив технологічний, сировинний, функціональний, 

морфометричний, планіграфічний, палеоботанічний та археозоологічний 

аналіз (Бонч-Осмоловский 1940), що на той час було ледве не унікальним 

явищем. На цих матеріалах Г. А. Бонч-Осмоловський створив одну з перших 
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типологічних класифікацій палеолітичних знарядь, використавши як 

основний критерій поділу робочий елемент знаряддя – характерну ділянку 

його робочого краю. 

Зубчасто-виїмчастий характер вторинної обробки в індустрії нижнього 

шару не залишився поза увагою дослідника, але занадто атиповий, аморфний 

та примітивний вигляд колекції разом з дотриманням 

Г. А. Бонч-Осмоловським позицій «еволюційного стадіалізму» не дозволили 

йому віднести ці матеріали не лише до доби мустьє, а й навіть до попередньої 

ашельської епохи. У стадіальній концепції прямолінійної еволюції давньої 

людини Г. А. Бонч-Осмоловського нижній шар Кіїк-Коба посів місце 

«аморфної стадії» – початкового етапу розвитку обробки каменю. Його 

аналоги не обмежувалися відомими на той час домустьєрськими, 

ашельськими або дошельськими атиповими індустріями, а простягалися до 

кам’яних зібрань синантропів з печери Чжоукоутянь. 

Проте далеко не всі тогочасні археологи погодилися з такими 

висновками Г. А. Бонч-Осмоловського щодо дуже давнього, домустьєрського 

віку нижнього шару грота Кіїк-Коба. Так, В. О. Городцов (1928) відніс 

обидва шари стоянки до доби пізнього мустьє. 

Нові відкриття 1960-х років: Стінка І і Білокузьминівка. У 

післявоєнні роки на території країни розгорнулися широкомасштабні 

систематичні археологічні роботи. Їхнім наслідком було відкриття в середині 

1960-х років ще двох опорних стоянок зубчастого мустьє в протилежних 

кінцях України: Стінки І у Середньому Подністров’ї та Білокузьминівки в 

Донбасі. 

Двохшарову, частково стратифіковану стоянку Стінка І, розташовану 

на високій терасі Дністра, досліджував ленінградський археолог 

М. К. Анісюткін. Початково індустрії Стінки І було визначено як зубчасте 

мустьє з тейякською традицією, що генетично пов’язувало їх з 

домустьєрськими атиповими індустріями з території сусідньої Молдавії, 

особливо з нижніми шарами грота Старі Дуруїтори. Пізніше, коли в 
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Середньому Подністров’ї було знайдено подібні до стінківських кам’яні 

індустрії (здебільшого представлені перевідкладеними матеріалами) – 

Осипку, Стінку ІІ, Шипіт та інші, ці зібрання було об’єднано під назвою 

«стінківська культура» (Анисюткин 1973; 1977). Це відповідало домінуючим 

тоді в археології нижнього палеоліту уявленням про доречність виділення 

локальних культурних явищ на основі техніко-типологічній подібності 

індустрій. 

Одночасно із зубчастою обробкою знарядь ці колекції 

характеризувались наявністю серійних листоподібних наконечників, групою 

верхньопалеолітичних типів знарядь та своєрідним інвентарем із 

дзьобоподібними формами. Це відрізняло індустрії стінківської групи 

пам’яток від зубчастого мустьє Франції, що згодом дало підстави казати про 

своєрідний, не типово мустьєрський варіант регіонального середнього 

палеоліту. 

Розширення джерельної бази та проведені на Стінці І геологічні та 

палінологічні дослідження зробили можливим реконструкцію для 

«стінківської культури» єдиної лінії розвитку з хронологічними прив’язками. 

Виходило, що ця культура, утворившись від дуруїторського тейяка, повільно 

еволюціонувала протягом усієї доби мустьє, найімовірніше, переходячи в 

місцевий верхній палеоліт. Пізніше ця лінія розвитку дістала назву 

«стінківсько-дуруїторської єдності» (Анисюткин 1999). 

Стоянку Білокузьминівка теж було початково віднесено її дослідницею 

Д. С. Цвейбель (1971) до зубчастого мустьє. Але вона так само відрізнялася 

від бордівського варіанта наявністю пластинчастої техніки первинного 

розщеплення й особливостями вторинної обробки – поширенням способу 

ядрищного потоншення заготовок. Стратиграфічне положення кам’яних 

артефактів і техніко-типологічна характеристика індустрії дали підстави 

вважати її фінальномустьєрською або перехідною до верхнього палеоліту 

(Цвейбель, Колесник 1987). 
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Класифікація зубчастих індустрій В. М. Гладиліна (1976; 1985). У 

процесі накопичення джерельної бази своєрідність мустьєрських комплексів 

Східної Європи потребувала створення окремої класифікаційної схеми на 

зразок бордівської для мустьє Франції. Протягом другої половини 1960-х – 

першої половини 1970-х років таку техніко-типологічну класифікацію 

пам’яток Східноєвропейської рівнини та Криму розробив київський археолог 

В. М. Гладилін. Як основні критерії дослідник використав хронологічно 

універсальні, на його погляд, чинники: розмір знарядь, рівень застосування 

двобічної техніки та зубчастість виробів. 

На противагу поділу французького мустьє Ф. Бордом, де зубчасті 

комплекси становили єдиний техніко-типологічний варіант, зубчасті 

індустрії України було розподілено В. М. Гладиліним на декілька варіантів: 

мустьє зубчасте (Білокузьминівка)1, мікромустьє зубчасте (нижній шар Кіїк-

Коба2), мікромустьє зубчасте-двобічне (стінківська група пам’яток). В цій 

класифікації зубчастий вигляд інвентарю не став підставою для об’єднання 

зубчастих індустрій України в єдину таксономічну одиницю на кшталт 

зубчастого мустьє Ф. Борда. Типологічна подібність різночасових зубчастих 

комплексів з різних регіонів країни могла пояснюватися або їх 

конвергентним розвитком, або походженням від загальної давньої генетичної 

основи. У рамках питання заселення території України неандертальцями 

В. М. Гладилін – прихильник гіпотези європейського напряму розселення 

давніх популяцій, припускав появу носіїв зубчастого мустьє з Центральної 

Європи або з Балкан. 

Зубчастий прояв Закарпаття – чернинська культура 

Л. В. Кулаковської (1989). На матеріалах Закарпаття в 1980-х роках 

Л. В. Кулаковською за схемою В. М. Гладиліна було виділено чернинську 

                                                
1 Пізніше до цього варіанта було додано шипкінську фацію, яка включала зубчасті 

пам’ятки Закарпаття (Гладилин 1985). 

2 Індустрію нижнього шару Кіїк-Коба також було пов’язано з так званим «тейякським» 

колом пам’яток, але в рамках мустьє (Гладилин 1985; Борисковский 1979). 
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культуру (Королеве, І культурний горизонт; комплекс пам’яток Черна, 

Новоселиця та інші), яка відносилася до варіанта мустьє зубчасте. 

Особливою рисою цього типу індустрії, датованого другою половиною 

вюрму І – вюрмом ІІ, була вентральна обробка зубчастих знарядь та 

наявність окремих, своєрідних форм виробів. 

Для пам’яток чернинської культури було проведено соціально-

виробничу диференціацію, яка дала змогу визначити стоянки-майстерні та 

стаціонарні поселення. Найближчими її аналогами визнавалися зубчасті 

пам’ятки Моравії (Шипка та Чортова Діра), віднесені разом з чернинськими 

комплексами до одного індустрійного типу. 

Факт підстилання на Королеве культурного горизонту І індустрією 

пізньопалеолітичного вигляду пояснювався співіснуванням 

неандертальських носіїв чернинської культури з людьми сучасного типу на 

фінальному відрізку мустьє Закарпаття. 

Але згодом дослідниця скасувала виділену нею чернинську культуру 

мустьє зубчастого, вказавши на окремі випадки знаходження цих матеріалів 

разом з керамікою доби бронзи (Кулаковская 1999). 

Відкриття нових зубчасто-виїмчастих індустрій в Криму. Довгий 

час зубчаста індустрія нижнього шару Кіїк-Коба виглядала «білою вороною» 

серед мустьєрських комплексів Криму. Її традиційне датування останнім 

міжльодовиків’ям разом з атиповим виглядом кам’яного інвентарю стали 

причиною розбіжностей у поглядах дослідників щодо культурної атрибуції 

пам’ятки, яку визначали як пізньоашельську, тейякську або 

ранньомустьєрську. 

У 1980-х роках на півострові почали з’являтися схожі матеріали. На 

багатошаровій стоянці Кабазі ІІ архаїчний вигляд мала рис-вюрмська 

індустрія шару IV з нестабільними формами знарядь і нерозвинутою 

вторинною обробкою, переважно альтернативною (Колосов и др. 1993а). 

Колекції підйомного матеріалу із зубчастим інвентарем було зібрано 

Л. М. Тарасовим на місцезнаходженнях поблизу с. Красний Мак 
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Бахчисарайського району. Аналогічною нижньому шару Кіїк-Коба визнали 

загублену ще в 1930-х роках колекцію місцезнаходження Чорна Терля, яка 

нагадувала ашельську індустрію (там само, с. 33). 

В кінці 1980-х – першій половині 1990-х років в долині р. Бодрак 

В. М. Степанчуком було досліджено багатошарову стоянку ГАБО, в індустрії 

верхнього шару якої спостерігалося дуже багато виїмчастих форм (Колосов 

и др. 1993б; Stepanchuk 1996).  

Під час повторного дослідження в середині 1990-х років спільною 

американо-українською експедицією відомої стоянки Старосілля було 

виявлено окремий культурний шар (шар 3), примітивна індустрія якого 

помітно відрізнялася як від основних, мікокських матеріалів пам’ятки, так і 

від інших мустьєрських комплексів Криму (Marks et al. 1997; 

Monigal, Marks 1999). Згодом кримський дослідник Ю. Е. Демиденко 

пов’язав шар 3 Старосілля з нижнім шаром Кіїк-Коба в рамках окремого 

індустрійного варіанта – зубчастого мустьє (Demidenko 2014). Датування 

шару 3 Старосілля на основі радіометричних дат кінцем вюрму І (КІС 4, 

70 трт) дало змогу припустити цей період і для існування індустрії нижнього 

шару Кіїк-Коба. 

Поширення скептичного ставлення і переінтерпретація індустрій. 

У зв’язку з набуттям популярності таксономічної схеми Ф. Борда спочатку до 

зубчастого мустьє відносили всі нововідкриті на територіях колишнього 

СРСР пам’ятки із зубчастим інвентарем. Однак, період «переможної ходи» 

зубчастого мустьє тривав недовго. Після відомої наради 1974 р. з питань 

класифікації зубчасто-виїмчастих знарядь (Аникович 1978) почали 

циркулювати ідеї утворення «зубчастості» артефактів унаслідок механічного 

пошкодження кам’яних сколів. Це нібито підтверджували експериментальні 

дослідження В. Є. Щелинського (1983), в ході яких людське топтання 

відщепів призводило до утворення псевдозубчастих знарядь. 

На таких позиціях перебував відомий археолог М. Д. Праслов, який у 

1970-х роках ознайомився з колекцією Білокузьминівки. Він прямо заявив, 
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що зубчастість інвентарю пам’ятки є наслідком перевідкладеності 

культурного шару, а зубчасті комплекси насправді становлять не окреме 

культурне явище за доби мустьє, а тип пам’яток з особливим станом 

збереженості матеріалів (Праслов 1984, с. 103). 

Дослідники зубчастих індустрій починають обережно ставитися до 

використання терміна «зубчасте мустьє» в своїх публікаціях. Зубчастий 

характер колекцій відходить на другий план в їх культурно-історичних 

інтерпретаціях. Натомість починають звертати увагу на інші характерні 

техніко-типологічні особливості індустрій. 

У 1986 р. О. В. Колесник провів повторні розкопки Білокузьминівки, 

початково визначаючи індустрію з бугського лесу як «найпрогресивніший 

варіант зубчастого мустьє на пластинчастій основі» (Колесник 1993). Але 

згодом він позбавив її зубчастого статусу шляхом вилучення зубчастих 

артефактів з числа виробів із вторинною обробкою як механічно 

пошкоджених сколів. Акцент у техніко-типологічному визначенні колекції 

було зроблено на пластинчастому левалуазькому первинному розщепленні та 

поширенні виробів з ядрищною обробкою, що разом з геохронологічними 

даними дало змогу віднести Білокузьминівку до кола перехідних індустрій 

(Колесник 2002, с. 210). Було утворено білокузьминівську групу пам’яток, 

куди, окрім епонімної індустрії, входили комплекси стоянки Шлях у Поволжі 

і грота Бутешти в Молдові. 

Стосовно «стінківської культури» вперше на підпорядковане значення 

зубчасто-виїмчастих виробів у типологічному вигляді цих індустрій вказав 

львівський дослідник О. С. Ситник, який в кінці 1980-х років відкрив у 

Середньому Подністров’ї пилипчанську групу пам’яток, на його погляд, 

аналогічну стінківській. Видаливши зубчасто-виїмчасту групу виробів як 

ефект впливу тафономічних явищ, дослідник наголосив на визначальній ролі 

в типології цього типу індустрій двобічнооброблених листоподібних 

наконечників і за цим параметром привернув увагу до зв’язків стінківської 

групи з мікоком і селетом (Ситник 1999; Сытник 2000). 
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Пізніше М. К. Анісюткін переглянув у світлі нових тенденцій своє 

ставлення до стінківських індустрій, визнавши умовність застосування в 

цьому випадку терміна «зубчасте мустьє». Натомість він визначив 

стінківську групу як регіональний своєрідний варіант середнього палеоліту з 

листоподібними біфасами (Анисюткин 2001), а згодом відніс до селетоїдного 

технокомплексу під назвою «преселет типу Стінка» (Анисюткин 2005; 2013). 

У 1990-х роках В. М. Степанчук об’єднав риські, рис-вюрмські та 

ранньовюрмські зубчасті пам’ятки Східної Європи в рамках культурного 

явища під назвою «східний таубах», пов’язавши їх з 

центральноєвропейським аналогом – низкою мікролітоїдних атипових 

індустрій домустьєрського часу (Stepanchuk 1994). До цієї групи потрапили 

пам’ятки, визначені В. М. Гладиліним як мікромустьє зубчасте, або 

теяйкоїдні середньопалеолітичні комплекси інших дослідників. Таким 

чином, за хронологічними та морфометричними критеріями зубчасті 

мустьєрські індустрії України включали як пізньоашельський- 

ранньомустьєрський «таубах»-«тейяк», так і зубчасте мустьє 

фінальномустьєрського часу. 

Культурний шар IV Кабазі ІІ, пов'язаний В. М. Степанчуком зі 

«східним таубахом», пізніше став розглядатися як перевідкладений і 

негомогенний, з механічними пошкодженнями артефактів (Чабай 2004). Така 

ж саму оцінку було надано й надто «віїмчастому» комплексу в верхньому 

шарі ГАБО (Евтушенко 1995; Чабай 2004).  

Зубчасте мустьє Андріївки 4. Зубчастий характер крем’яного 

комплексу Андріївки 4 відмічався ще першими дослідниками пам’ятки 

(Кулаковская 1997, Степанчук и др. 2005), які, однак, прямо не пов’язували її 

з «зубчастим мустьє». «Архаїчний» вигляд крем’яного інвентарю стоянки дав 

підстави віднести індустрію до раннього, довюрмського періоду середнього 

палеоліту (Степанчук и др. 2005; Степанчук та ін. 2008; Степанчук 2006). 

Але ці висновки ґрунтувалися лише на аналізі підйомного матеріалу, бо з 

початком систематичних розкопок пам’ятки виявилося, що за 
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геохронологічними даними основний (верхній) шар Андріївки 4 належить до 

доволі пізнього в рамках мустьє часу – 40–30 трт. Дуже високий рівень 

поширення зубчастої вторинної обробки разом із загальним нерозвинутим 

техніко-типологічним виглядом індустрії визначав її як фінальне зубчасте 

мустьє, наближене до класичного бордівського варіанта (Залізняк та ін. 

2013а; 2014). Той факт, що зубчасте мустьє верхнього шару Андріївки 4 

датується перехідним до пізнього палеоліту часом, вказує на вірогідність 

його співіснування в регіоні з іншими перехідними індустріями, деякі з яких 

могли належати людям сучасного типу. 

Характер зв’язків індустрії верхнього шару з нижнім, матеріали якого 

відрізняються в тафономічному й техніко-типологічному плані, наразі 

остаточно не з’ясовано. Хоча його індустрія теж має розвинутий зубчастий 

вигляд, вона може становити як окреме культурне явище, так і ранній етап в 

еволюції основного комплексу. 

На думку В. М. Степанчука, зубчастий характер вторинної обробки є 

взагалі властивим для палеоліту басейну р. Велика Вись 

(Степанчук та ін. 2013а, с. 121). Аналогічною матеріалам Андріївки 4, але 

більш розвинутого характеру, дослідник вважає колекцію підйомного 

матеріалу місцезнаходження Маслове. 

Сучасні погляди на зубчасте мустьє України. На початку нового 

тисячоліття факт існування в Україні зубчастого мустьє як окремого типу 

індустрій визнається не всіма палеолітознавцями. Поширення скептичного 

ставлення до антропогенного походження зубчасто-виїмчастих знарядь 

призвело до обережної оцінки зубчастих індустрій (Степанчук 2006) або до 

виключення їх з аналітичних побудов (Чабай 2004; 2006). 

У класифікації середньопалеолітичних індустрій України 

В. М. Степанчука, заснованій на критеріях техніки отримання заготовки та 

стандартизації знарядь, зубчастий різновид індустрій виділений вже не на 

підставі переважання зубчасто-виїмчастих знарядь, як зубчасті варіанти в 

класифікації В. М. Гладиліна, а більше через традиційне застосування 
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терміна «зубчаста індустрія» до індустрій з аморфним, атиповим інвентарем 

(Степанчук 2006, с. 120–121). Тому стінківські зубчасті пам’ятки потрапили 

до іншого індустрійного різновиду, поповнивши пара-мікокський 

технокомплекс. 

Стосовно окремих регіонів України, то в Криму з невизначеним місцем 

зубчастих індустрій у середньому палеоліті півострова (Чабай 2004, с. 6), 

нижній шар Кіїк-Коба та шар 3 Старосілля було віднесено до окремого 

індустрійного варіанта –  зубчастого мустьє (Demidenko 2014). Антропогенна 

зубчастість Білокузьминівки заперечується (Колесник 2002), а індустрія 

інтерпретується в рамках пластинчастого технокомплексу (Чабай 2006). 

Ознайомивши з роботами С. Тьєбо, М. К. Анісюткін (2017) повертає 

стінківські пам’ятки до зубчастого мустьє окремого локального осередку на 

південному заході Сідної Європи як, можливо, незалежну від французького 

варіанту лінію розвитку, засновану на клектонській технології. 

На фоні таких неузгодженостей у питаннях класифікації та 

інтерпретації зубчастих індустрій України важливим є відкриття 

стратифікованої та абсолютно датованої мустьєрської індустрії верхнього 

шару Андріївки 4 з поширеною зубчастою обробкою артефактів. Техніко-

типологічна своєрідність комплексу не заважає йому потрапляти в рамки 

класичного визначення зубчастого мустьє Ф. Борда і бути першою відкритою 

в Україні пам’яткою такого роду (Залізняк, Шевченко 2015). 

 

1.3 Інші регіони 

 

Нижче наводиться короткий огляд досліджень зубчастих індустрій на 

інших територіях. Такі важливі регіони, як Кавказ (друга після Франції зона 

концентрації пам’яток) та Іспанія (частина «справжнього» ареалу зубчастого 

мустьє, визначеного С. Тьєбо) детальніше висвітлено в історіографічному 

додатку. 
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Кавказ. Тут нараховується близько десятка різноманітних індустрій 

зубчастого характеру (рис. 4), історія дослідження яких починається ще в 

першій половині минулого сторіччя і пов’язана з діяльністю С. М. Замятніна 

(Яштух, печери в районі Сочі), пізніше В. П. Любіна, І. І. Коробкова, 

М. М. Мансурова, О. О. Векілової, Д. М. Тушабрамішвілі, Б. Єрицяна, 

М. Г. Ніорадзе, Д. А. Чистякова, Н. І. Гіджраті, С. О. Кулакова, 

В. Б. Дороничева та Л. В. Голованової. Ці пам’ятки становлять локалізовані 

скупчення переважно на південь від Головного Хребта, що зіграло роль у їх 

сприйнятті як окремих культурних угруповань мустьє (хостинське, 

цуцхватське, цхалцительське). Періодизація історії дослідження носить 

загальний патерн: 1) добордівський етап, на якому мустьє видається 

одноманітним; 2) «бордівсько-бінфордський» характеризується 

перенесенням західних концепцій на суттєво збільшену джерельну базу; 

виділяються «зубчасті культурні осередки», що об’єднуються в рамках 

одного з головних в мустьє Кавказу «зубчастого шляху розвитку» 

(Любин 1977); 3) сучасний етап переосмислення зубчастого мустьє з позицій 

його природного походження, а також в рамках зміщення акцентів у 

визначенні індустрій з типологічних чинників на технологічні (Moncel 

et al. 2013). 

Південна Європа. Іспанія. Зубчасті пам’ятки сконцентровано 

переважно на півночі півострова (6 основних печерних стоянок, 17 окремих 

індустрій), і з кінця ХІХ ст. до 1950-х років вони досліджувалися старою 

школою іспанських археологів. У «бордівсько-бінфордську» еру зубчасте 

мустьє регіону стало об’єктом уваги «процесуальної» археології з боку 

Л. Фрімена, який впровадив міждисциплінарний підхід і функціональне 

пояснення особливостей інвентарю (Freeman 1966). Подальший розвиток 

комплексних досліджень яскраво проявився на унікальній багатошаровій 

пам’ятці зубчастого мустьє Каталонії – Абрі Романі, яка виступає взірцем 

поведінкових реконструкцій, особливо в просторовому контексті 

(Vaquero et al. 2001; 2014). В синтезі С. Тьєбо (2005) Іспанію було приєднано 
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до французького ареалу зубчастого мустьє, але типологічно індустрії 

демонструють різнорідність. 

Італія. Зубчасті пам’ятки відомі в різних областях країни і теж 

досліджуються з кінця ХІХ ст. (печери Грімальді в Лігурії). В середині 

ХХ ст. їх копали такі відомі постаті як А. К. Блан, А. Пальма де Чеснола, 

П. Леонарді. Ф. Борд (1981) згадував про деякі з них (грот Фосселоне), також 

з огляду на поширення псевдознарядь (зубчасте мікромустьє Сан 

Бернардіно). Саме через цю причину, а також непевну індустрійну атрибуцію 

всі вони вийшли за межі синтезу С. Тьєбо (2005). З цікавою багатошаровою 

пам’яткою Лігурії Ріпаро Моччі працював С. Кун (Stiner, Kuhn 1992; 

Kuhn 1998; 2004). 

Хорватія. Осередок зубчастого мустьє на східному узбережжі 

Адріатики в Далмації досліджується за сучасним комплексним підходом 

(Karavanić 2007). 

Центральна Європа. В регіоні відомо рис-вюрмські тейякоїдні 

пам’ятки (Valoch 1968) або мікромустьє зубчасте (Кулаковская 1989) – 

Таубах, Веймар, Кульна шар 11, часто об’єднані як «таубах». Вюрмське 

зубчасте мустьє представлене слабо. В Моравії з кінця ХІХ ст. К. Машкою 

було розкопано такі сусідні печерні пам’ятки як Шипка і Чортова Діра. В 

середині наступного століття їх досліджували Ж. Кукла і К. Валох. Індустрії 

кілька разів переінтерпретували від типового мустьє з переважанням скребел, 

хоча ілюстрації вказували на поширення зубчастої обробки (Valoch 1965; 

Кулаковская 1989), до особливої «шипкінської» фації (Valoch 1968) і 

типового мустьє, збагаченого зубчастими виробами (Thiébaut 2005). С. Тьєбо 

згадує в Богемії багатошарову стоянку Бечов І, розкопану в 1960-х роках 

Я. Фрідріхом, який визначив мустьєрські індустрії як «мустьє із зубчастою 

ретушшю». 

Угорщина. В свій час Л. В. Кулаковська (1989) відносила до 

мікромустьє зубчастого стоянку Ерд з можливими рештками жител з кісток 
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печерного ведмедя, індустрію якої в 1960-х роках автором розкопок 

В. Габорі-Чанк було визначено як незубчасту. 

Румунія. В Добруджі на чорноморському узбережжі відома 

стратифікована стоянка Мамая-Сат, яка вважається аналогічною стінківській 

індустрії (Анисюткин 1999; 2005). На багатошаровій пам’ятці Ріпічені-Ізвор 

на Пруті до зубчастого мустьє А. Паунеску було віднесено нечисленну 

колекцію шару VI (332 артефакти), яку через малу кількість ретушованих 

виробів С. Тьєбо визнала непридатною для встановлення типологічного 

варіанту мустьє (Thiébaut 2005, p. 161; 2010). В південно-східній Румунії 

зубчасте мустьє за А. Паунеску становлять нечисленні матеріали окремих 

поверхневих місцезнаходжень (Пенінсула, Саліні, Овіду-Назарцеа) 

(Pop 2013). 

Молдова. На території країни, сусідній до українського Придністров’я, 

в басейнах рік Прут, Реут та ін., знаходиться низка пам’яток, які відносяться 

М. К. Анісюткіним (1992) до різних етапів «зубчатого шляху розвитку» 

стінківсько-дуруїторської єдності (рис. 5). Вони з’являються в рисі як 

тейякоїдні індустрії (нижній шар гроту Старі Дуруїтори, поверхневе 

місцезнаходження Мерсина), розвиваються в рис-вюрмі (нижній шар грота 

Вихватинці, поверхневе місцезнаходження Бобулешти V) і з раннього вюрму 

перетворюються у власне зубчасте мустьє, розгалужуючись на дві лінії: 

буздужанську (Молдова) і стінківську (Україна), які доживають до кінця 

середнього палеоліту. Основні з них відкрито і досліджено експедиціями 

М. А. Кетрару в 1950–1970-х роках, хоча грот Вихватинці розкопувався ще в 

1946 р. (Сергеев 1950). 

Верхнє Подесеньє (Росія). Зубчасті мустьєрські комплекси на Верхній 

Десні – Бетово та нижні шари Коршево І, ІІ було відкрито Л. М. Тарасовим у 

першій половині 1970-х років і розкопано протягом наступного десятиліття. 

Ці індустрії раннього (Коршево І, ІІ) та середнього (Бетово) вюрму 

характеризуються наявністю біфасіальної складової (Тарасов 1991; 

Очередной 2009). В колекції Бетово присутні листоподібні наконечники, що 
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пов’язує її з одного боку з пам’ятками стінківської культури, а з іншого – з 

костьонківсько-стрілецької (Тарасов 1991).     

Середня Азія (Узбекистан). В цьому регіоні основною пам’яткою 

зубчастого середнього палеоліту була багатошарова стоянка Кульбулак в 

Ташкентській оазі. Відкрита в 1962 р., вона протягом чверті століття 

розкопувалась М. Р. Касимовим (Касымов 1972; 1990; Касымов, 

Гречкина 1995). Стоянка демонструє унікальну не тільки для регіону, а й 

взагалі для палеоліту послідовність (45 культурних шарів) безперервного 

розвитку подібної зубчастої матеріальної культури протягом більшої частини 

плейстоцену, від тейякоїдного ашеля до пізнього палеоліту включно. Однак, 

надалі походження зубчастої ретуші в мустьє Кульбулака було визнано 

природним внаслідок перевідкладення матеріалу селевими потоками 

(Kolobova et al. 2012; Павленок и др. 2014). Це поставило під сумнів 

культурну атрибуцію й інших сусідніх пам’яток, що раніше відносилися до 

зубчастого мустьє, зокрема кутурбулакського типу, який відрізнявся 

левалуазько-пластинчастою технічною основою (Оманджулов 1984). 

Алтай (Росія). Мустьє Алтаю в основному представлене 

левалуазькими індустріями типового варіанту, зубчастий вигляд має лише 

стоянка Тюмечин ІІ, досліджена в 1978–1982 рр. томськими археологами під 

керівництвом М. В. Шунькова (1990). Перевідкладеність матеріалу, як це 

часто буває у випадку зубчастого мустьє, викликає сумніви в гомогенності 

комплексу (Абрамова 1989). 

Близькій Схід. На тлі левалуазьких індустрій зубчасте мустьє було 

відоме тільки у шарах навісу Ябруд І в Сирії (шари 9, 7, 5), що відмітив і 

Ф. Борд (1981). Пам’ятка досліджувалася А. Рустом в 1930-х роках, потім 

американською експедицією Р. С. Солецького в 1960-х. А. Руст вважав ці 

мікроіндустрії сімбіотичними мустьєро-преориньякськими. Серед 

радянських палеолітознавців аналізу цих оригінальних індустрій приділили 

увагу Г. П. Григор’єв та І. І. Коробков, які визначили розвиток 

мікролевалуазько-зубчастого варіанта мустьє на преориньякській основі 



 45 

(шари 5, 7 і 9) з поступовою втратою «прогресивних» рис (Коробков 1978). 

До сирійського варіанту зубчастого мікромустьє фації мікролевалуа 

І. І. Коробков додає й ліванський (траншея +8 м Рас-Бейрута, Тірат-Кармель і 

Орніт), пояснюючи їх виникнення контактами різних культурних груп (там 

само, с. 175). 

Північна Африка. У другій половині минулого століття пам’ятки 

зубчастого мустьє було комплексно досліджено в Єгипті експедицією під 

керівництвом Фреда Вендорфа. В нубійському левалуазькому мустьє за 

Е. Марксом зубчастий варіант представлено усього двома поверхневими 

комплексами (стоянка 1000 і 36В), хоча Г. П. Григор’єв вбачає ознаки 

«зубчастості» і в інших варіантах (1977, с. 148). Другим осередком цих 

індустрій, який було пропущено С. Тьєбо, є сусідні депресії Бір Тарфаві і Бір 

Сахара Іст в Східній Сахарі, де довгі послідовності середньопалеолітичних 

шарів знаходяться в прибережних озерних відкладах пізнього плейстоцену. 

Індустрії з більшою роллю зубчастих у типологічних ансамблях пов’язано з 

підвищеним рівнем давніх озер, що призводить до функціонального 

пояснення таких стоянок як місць з переробки рослинних продуктів (Wendorf 

et al. 1993; Wendorf & Schild 2004). 

 

1.4 Висновки до розділу 

 

Зубчасте мустьє було визначене як окремий індустрійний варіант на 

матеріалах Франції Ф. Бордом у 1950-х роках. До цього моменту, хоча на 

окремих пам’ятках і було відмічено факт поширення зубчасто-виїмчастих 

виробів, ця група знарядь не відіграла помітної ролі в перших спробах 

систематизації мустьєрської культури. 

Найбільша кількість зубчастих індустрій в усьому євразійському ареалі 

їх поширення концентрується в Південно-Західній Франції. Надзвичайне 

скупчення пам’яток із зубчастим характером в районі Перигору і Шаранти 
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зумовило інтенсивні дослідження цієї індустрійної групи в регіоні протягом 

другої половини ХХ ст. 

За зміною археологічних методик дослідження та інтерпретаційних 

концепцій в історії дослідження зубчастого мустьє Франції можна виділити 

три основні етапи (залишаючи окремо добордівський): 1) 1950–1980 рр.; 

2) 1980–2000 рр.; 3) 2000 – сьогодення. 

На першому етапі вивчення зубчастого мустьє ґрунтувалося переважно 

на типологічній основі. Завдяки особливостям морфології зубчасто-

виїмчастих артефактів окремий культурно-типологічний статус зубчастого 

мустьє вже від самого початку виглядав найбільш сумнівним серед усіх 

виділених Ф. Бордом індустрійних груп. Протягом 1960–1980 рр. цей варіант 

індустрій розглядався в рамках протистояння двох основних концепцій 

пояснення мустьєрської варіабельності: «культурної» Ф. Борда та 

«функціональної» Л. Бінфорда. 

На другому етапі основним акцентом у вивченні зубчастих індустрій 

став їх техніко-економічний аналіз. До нього додалися інші напрямки 

дослідження, такі як тафономічний, трасологічний, археозоологічний тощо. 

Відкриття нових пам’яток надали докази варіативності зубчастого мустьє. 

Популярності набула «редукційна» модель середньопалеолітичної 

варіабельності Н. Ролана та Г. Діббла, яка пояснювала зубчастий варіант 

особливостями використання кам’яних знарядь відповідно до природно-

екологічних умов існування, що визначалося стратегією використання 

сировини, типом заселення стоянок, рівнем мобільності людських груп. 

На третьому етапі відбувається подальша інтенсифікація комплексних, 

міждисциплінарних досліджень. Зроблено перший синтез усього масиву 

даних по зубчастому мустьє, успішну реалізацію якого забезпечила розробка 

критеріїв відокремлення в археологічних зібраннях псевдозубчасто-

виїмчастих знарядь. На техніко-типологічній основі С. Тьєбо виділила в 

зубчастому мустьє Західної Європи три варіації кількісного характеру. 

Актуальності набирають дослідження ролі зубчастих індустрій в процесі 
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переходу до верхнього палеоліту; підтверджується їх хронологічна 

концентрація на пізньому етапі мустьє, де вони становлять фінальний етап 

розвитку неандертальської культури. Різними дослідниками отримано 

протилежні докази зв’язків зубчастого мустьє з перехідними та ранніми 

верхньопалеолітичними індустріями Франції, але ймовірним видається 

сприйняття зубчастого мустьє як однієї з останніх ліній розвитку, що 

завершилася вимиранням неандертальських популяцій. 

Окрім Західної Європи найбільшу роль зубчасті індустрії грали в 

історії дослідження середнього палеоліту Кавказу, а потім Подністров’я. В 

інших регіонах такі пам’ятки поодинокі і зазвичай сприймаються 

дослідниками неоднозначно, що відбивається на рівні їх переінтерпретацій. 

Особливо помітний розвиток тенденції до прибирання з типологічних 

характеристик індустрій їхньої зубчастої складової через підозри в її 

природному походженні. 

Періодизацію історії досліджень зубчастого мустьє України може бути 

побудовано, передовсім, на інтерпретаційних змінах у сприйнятті цього кола 

індустрій відповідно до розвитку джерельної бази. 

На першому етапі (1920–1940 рр.) дослідження обмежувалося 

вивченням лише однієї індустрії нижнього шару грота Кіїк-Коба3, але на її 

матеріалах Г. А. Бонч-Осмоловським було закладено підвалини 

комплексного аналізу палеолітичних пам’яток. Не менш важливі наслідки 

мала і спроба її культурно-історичної інтерпретації, яка виявила виразні 

клектоно-тейякоїдні риси. 

Після певної перерви настав другий, найпродуктивніший етап 

дослідження (1960–1980 рр.), під час якого було відкрито основні зубчасті 

пам’ятки України. Популяризація таксономічної схеми Ф. Борда сприяла 

початковому зарахуванню нововідкритих комплексів до зубчастої фації 

                                                
3 До зубчастих індустрій може належати стоянка Круглик у Подніпров’ї, досліджена в 

1946 р. В. М. Даниленком, але вона, очевидно, має довюрмське датування 

(Степанчук 2013). 
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мустьє. Було виділено перші культури зубчастого мустьє, розроблено 

питання їх культурно-історичного розвитку; В. М. Гладиліним створено 

регіональну класифікацію. 

На третьому етапі (1990–2010 рр.) відбувається культурно-історична 

переінтерпретація зубчастих пам’яток України в зв’язку з поширенням ідей 

стосовно невизначальної ролі зубчасто-виїмчастих знарядь у техніко-

типологічному вигляді індустрій. Причиною виступає скептичне ставлення 

до свідомого походження зубчасто-виїмчастих виробів. На цьому тлі 

важливими видаються дослідження зубчастих індустрій у нововідкритому 

регіоні скупчення середньопалеолітичних пам’яток у Центральній Україні, 

які дозволяють переглянути проблематику зубчастого мустьє як окремого 

варіанту  індустрій.
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РОЗДІЛ 2 ЗУБЧАСТЕ МУСТЬЄ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

2.1 Кримська група 

  

2.1.1 Кіїк-Коба (нижній шар) 

 

Ймовірно, це цікавий збіг, але кримський грот, де в 1924 р. експедиція 

Г. А. Бонч-Осмоловського знайшла чисельні рештки неандертальських 

стоянок разом з похованнями, був відомий серед місцевого татарського 

населення саме як «Кіїкин-Кобаси» – «Печера Дикуна». В літературу він 

увійшов під його другою, легкішою для вимови назвою: «Кїїк-Коба» – «Дика 

Печера». 

Топографія, стратиграфія, тафономія і хронологія стоянки. Для 

проживання групи неандертальських «дикунів» обрали не надто великий 

грот (11х9х9 м) (близько 50 м²) в урвищі мису гори Орел або Каран-Коба на 

куті каньйону р. Зуя та сусідньої ущелини (рис. 15). Цей район становить 

край північних відрогів Долгорукінської яйли, яка належить до Внутрішньої 

гряди Кримських гір. Координати стоянки: 44°58' п. ш., 34°21' с. д. Зараз ця 

місцевість (25 км на південний схід від Сімферополя і 7 км на південь від 

смт Зуя) повністю вкрита дубово-грабовими лісами. Грот, утворений в товщі 

нижньокрейдяних вапняків, відкривається на південний схід, його висота над 

рівнем річки дорівнює приблизно 120 м. За сучасною геологічною 

характеристикою він може вважатися справжньою печерою, яка складається 

з трьох залів (Амеличев 2011). Розкопки проводилися в головному залі 

розмірами 10х7х6 м. Внаслідок робіт грот повністю позбавлено культурних 

нашарувань (Демиденко 2004). Розташування стоянки на стику степних і 

гірських районів, включаючи сусідні плоскогір’я яйл, дозволяло її 

мешканцям використовувати різноманітні ресурси відмінних ландшафтно-

екологічних зон. 



 50 

Умови накопичення культурних решток грота Кїїк-Коба є своєрідним 

явищем серед неандертальських стоянок півострова. Визнано, що літологічні 

відклади в гроті утворювалися протягом значного часового проміжку, а його 

заселення давніми мешканцями було дуже інтенсивним (Бонч-

Осмоловский 1940; Чабай 2004). Однак, така ситуація мала наслідком доволі 

непотужну пачку седиментів (середньою товщиною 0,8 м) з численними 

археологічними рештками у вигляді двох заповнених кременем та кісткою 

культурних шарів, які отримали від автора розкопок назву вогнищних, адже 

мали специфічний темний, у випадку нижнього шару навіть чорний колір 

через наявність великої кількості золи та залишків органіки (рис. 17b). 

Верхній та нижній культурні шари (які відповідають літологічним 

горизонтам IV та VI) залягали у товщі насичених вапняковою щебінкою 

буро-жовтих суглинків, розподіляючись стерильним прошарком глини. Але 

нижній вогнищний шар VI не можна вважати цілком непотурбованим, тому 

що численні його матеріали потрапили до перекриваючого горизонту V і 

вище. За Г. А. Бонч-Осмоловським на остаточний вигляд культурних шарів 

впливали дуже повільні процеси руйнації вапняку стелі грота (до тисяч років) 

разом з еоловим видуванням частини відкладів з грота. Це призвело до 

сильної спресованості частково роздутих культурних залишків нижнього 

шару у пачку потужністю 20 см. До того ж поселення нижнього шару 

існувало в умовах діючого посеред грота водного потоку, що відбилося на 

планіграфічній концентрації артефактів. Не до кінця з’ясованим питанням 

залишається саме культурна складова утворення нижнього шару 

(Демиденко 2004, с. 274) – чи це стиснута пачка численних палімпсестів, 

переритих наступними візитерами, або сліди єдиного, дуже тривалого 

заселення. На користь останнього варіанта свідчить поодинокий факт 

ремонтажу послідовності розщеплення одного нуклеуса, проте як суцільне 

«вогнищне потемніння» шару вказує на повторюваність епізодів заселення й 

перекривання залишків різних вогнищ. 
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На відміну від верхнього шару Кіїк-Коба, який має одну 

радіокарбонову дату (Степанчук 2006) – 32 трт (доволі пізню для мустьє), 

нижній шар абсолютно не датовано. Його відносний вік встановлювався на 

підставі палеозоологічних, палінологічних і техніко-типологічних критеріїв, 

варіюючи від міндель-рису (Бонч-Осмоловский 1940) до рис-вюрму і 

вюрму І (Гладилин 1985; Колосов и др. 1993а). Останньою спробою датувати 

нижній шар є його індустрійне наближення до абсолютно датованого шару 3 

Старосілля, і, відповідно, віднесення до нижнього пленігляціалу вюрму 

(КІС 4, 70–60 трт) (Чабай 2004; Demidenko 2014ab). 

Кам’яна індустрія. Техніко-типологічний аналіз крем’яних колекцій 

Кіїк-Коба, зроблений Г. А. Бонч-Осмоловським (1940), був на той час 

безпрецедентним явищем за своєю ретельністю. За 10 років до появи 

мустьєрської типології Ф. Борда на кіїк-кобінских матеріалах дослідник 

застосував піонерські типолого-статистичні розробки, характеризуючи 

давньопалеолітичні індустрії як процентне співвідношення різних типів 

знарядь (Бонч-Осмоловский 1928). Він першим показав важливість вивчення 

технологічного аспекту, ввівши для аналізу сколів термін «заготовка». Вже 

тоді дослідник розглядав процес виготовлення і використання знарядь як 

ланцюжок послідовних стадій – те, що зараз відомо як «chaîne opératoire». 

Хоча застосована термінологія і не повністю відповідає сучасній 

номенклатурі для опису середньопалеолітичних комплексів 

(Демиденко 2004, с. 279), а на об’єктивність підходу могли впливати 

стадіальні погляди Г. А. Бонч-Осмоловського, його характеристика індустрії 

нижнього шару Кіїк-Коба залишається найповнішою. Пізніше із 

застосуванням сучасних методик техніко-типологічного аналізу збережену 

частину колекції вивчали В. М. Степанчук і Ю. Е. Демиденко. 

До індустрії нижнього шару («аморфної стадії») Г. А. Бонч-

Осмоловський відніс, крім артефактів з основного VI літологічного 

горизонту (10 272), також кремені з перекриваючого V горизонту (2 602) і 
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кілька сотень сколів, що потрапили знизу до верхнього шару через ями. 

Таким чином, загальна колекція становить понад 13 тисяч крем’яних виробів. 

Сировина. На відміну від В. О. Городцова, який не побачив різниці 

між породою кременю з нижнього та верхнього шарів (Городцов 1928), 

Г. А. Бонч-Осмоловський вважав, що використовувалась різна сировина. Для 

«нижнього вогнища» характерний дуже якісний темний, сірий та чорний 

кремінь, який на стоянку приносили у вигляді невеликих необроблених 

жовен, що обумовило мікролітічність індустрії. Кремінь з обох шарів 

частково мав патину – блакитну й білу. Кіїк-кобинці як нижнього, так і 

верхнього шарів використовували різні типи крем’яної сировини, поклади 

якої поблизу від стоянки невідомі. Найближчі родовища якісного крейдяного 

кременю знаходяться біля смт. Зуя та в околицях м. Білогірськ (від 12 до 

30 км від стоянки). 

Техніка первинного розщеплення. Технологічна характеристика 150 

нуклеусів продемонструвала картину «примітивного різноманіття в 

первинній обробці». Ядрища було визначено атиповими, 

нестандартизованими, кутастими, з такими формами, як горіхоподібні, 

кубоподібні, пірамідальні тощо (рис. 18а, 1–3). Аналіз негативів на них не 

виявив ніякої сталої системи розщеплення. Лише поодинокі нуклеуси 

нагадували атипові дископодібні. 

Відповідно до такого безсистемного розщеплення не було 

стандартизації й серед 2 тисяч отриманих заготовок, в основному 

представлених грубими масивними сколами з первинною кіркою або 

неправильною огранкою (70%). Всі вони відносилися до групи примітивних 

сколів, яку Г. А. Бонч-Осмоловський в своєму умовному поділі сколів 

(відщепів) (1928) протиставляв типовим сколам (судячи з рисунків, 

пластинчастим відщепам). Нечисленні пластини (9%) без слідів 

використання могли бути продуктом випадкового характеру. Аналіз вибірки 

з 1191 заготовки (Бонч-Осмоловский 1940, с. 101, табл. 6) показує, що 

примітивні сколи складають 84 %, а примітивні пластини та пластинки 
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10,5 %. Всі сколи і знаряддя мали невеликі розміри, не перевищуючи 8 см 

для найкрупніших. 

Характер ударної площадки було проаналізовано на вибірці з 635 

знарядь, на половині з яких площадка не збереглася. У випадку її наявності 

домінувала непідправлена площадка (92%), часто великого розміру й похила. 

Ударний бугорок – розпливчастий і виразний, свідчив про значну силу 

нанесених ударів (там само, с. 74). Відбійниками слугували гальки, конкреції 

кременю, шматки вапняку. 

Велика кількість первинних сколів показувала, що жовна кременю 

доставлялися на стоянку необробленими. «Різноманіття примітивної 

безсистемності» у первинному розщепленні було підкріплено 

реконструкцією його послідовності на основі ремонтажу серії сколів від 

одного нуклеуса, що стало одним з найперших зразків використання цього 

методу у вітчизняному палеолітознавстві. Жовно клали на землю і 

безсистемними ударами звільняли від кірки, повертаючи в різні боки, поки 

воно не отримувало багатогранну форму (там само, с. 79, 91). Такий прийом 

не вимагав ретельної підготовки ударної площадки. Серед різноманітних 

отриманих сколів знаходилися і пласкі, тонкі відщепи – «зразки» техніки 

нижнього шару. 

Вказується на наявність в технічному арсеналі індустрії нижнього шару 

так званого «скибкового» прийому, внаслідок якого отримували овальної 

форми заготовки з кільцем первинної кірки по всьому периметру – 

«примітивні сколи» Г. А. Бонч-Осмоловського (Колосов 2002, с. 10).  

В. М. Степанчук, який досліджував індустрію нижнього шару у 1990-х 

роках, визнав типологічну несерійність нуклеусів і за технікою розщеплення 

відмітив безсистемні, доцентрові (радіальні), підпаралельні пласкі форми. В 

колекції з Кіїк-Коба повернутої з Німеччини є два радіальних двобічних 

нуклеуси, один з яких атиповий (Степанчук, Ступак 1997). На вибірці з 350 

артефактів було визначено такі технологічні індекси: Ilam=2 (пізніше 3,5 

(Степанчук 2006)); IL=0; IFl=35,2; IFs=21,9. Вони показують дещо більший 
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рівень фасетажу ударних площадок, ніж у Г. А. Бонч-Осмоловського (15 % за 

підрахунками В. М. Гладиліна). Серед непідготовлених площадок 

переважали гладкі (42 %), на другому місці крапкові (18 %). Відмічено 

ознаки техніки «понтініано» (Stepanchuk 1994b). Радіальна огранка сколів 

майже дорівнювала субпаралельній (співвідношення 1:1,2). Середні розміри 

знарядь не перевищували 35 мм. 

В загальному описі індустрії нижнього шару Ю. Е. Демиденком 

(Demidenko 2014a) вказано, що розщеплення здійснювалося з безсистемних 

шароподібних багатоплощадкових нуклеусів і примітивних паралельних 

одноплощадкових нуклеусів укорочених розмірів в перетині, дозволяючи 

отримувати заготовки у вигляді укорочених відщепів з масивними п’ятками. 

Вторинна обробка і типологія. Погляди Г. А. Бонч-Осмоловського на 

типологічний склад індустрій Кіїк-Коба з часом еволюціонували й 

ускладнилися. Нелегкою задачею стала характеристика атипового, 

аморфного інвентарю нижнього шару. В перші після розкопок роки його 

було розподілено на умовні групи за відомими тоді типами мустьєрських 

знарядь (Бонч-Осмоловский 1928, с. 175). Домінуючі в зібранні відщепи з 

ретушшю й слідами використання не аналізувалися. В порядку зменшення 

їхнього проценту в інвентарі йшли: 1) невизначені та поодинокі знаряддя, 

2) скребла, 3) грубі гостроконечники, 4) увігнуті скребла (encoches), 

5) атипові мінірубила. Технічно найдосконалішими вважалися скребла, які 

розрізнялися не за розташуванням робочого краю стосовно вісі заготовки 

(повздовжні, поперечні), а за його формою (прямі, опуклі, увігнуті). Увігнуті 

скребла через їх поширеність в зібранні й відмінні характеристики становили 

окрему групу, відносячись до сучасних виїмчастих форм. Невизначені 

знаряддя теж, вірогідно, належать до зубчасто-виїмчастої групи в її 

прийнятому розумінні. 

В процесі вивчення матеріалів Кіїк-Коба для їх повної публікації, яка 

з’явилася в 1940 р., Г. А. Бонч-Осмоловський набагато ретельніше підійшов 

до техніко-типологічного аналізу індустрії, застосувавши новітні 
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методологічні розробки. Він використовував різні вибірки ретушованих 

виробів, в залежності від того, чи додавав до «справжніх» знарядь (яких то 

626 (1940, с. 48), то 635 (там само, с. 75), то 571 (там само, с. 83)) вироби з 

невизначеною формою і ретушовані відщепи (тоді кількість «знарядь» 

зростала до 1100–1200 (там само, с. 86; с. 90, табл. 4) або навіть 2000 (там 

само, с. 82) і більше (там само, с. 90, табл. 4)). 

Характер ретуші на знаряддях нижнього шару, якість якої Г. А. Бонч-

Осмоловський пов’язував зі ступенем загострювання робочого краю, 

повністю відповідала «примітивності» техніки первинного розщеплення. 

Домінує груба, неправильна, нерегулярна зубчаста, часто альтернативна 

ретуш, яка не створює виразного робочого краю. Правильну ретуш, що 

формує прямий робочий край, відмічено лише в 3 % з вибірки з 571 знаряддя. 

Так звану «ретуш із заломами» – східчасту ретуш типу Кіна – зафіксовано в 

атиповій формі лише в 2 % з цієї ж вибірки. Наявність акомодаційних 

елементів не було встановлено. Ретушування здійснювалося кам’яним 

ретушером, лише у випадку східчастої ретуші використовувались кістяні 

ретушери, що нібито засвідчують знахідки двох уламків трубчастих кісток з 

насічками, хоча є вірогідність того, що вони потрапили в нижній шар з 

верхнього (Демиденко 2004, с. 276). 

Зважаючи на недбалу ретуш і відсутність сталих форм, Г. А. Бонч-

Осмоловський був змушений створити для аналізу інвентарю «аморфної 

стадії» особливу «умовну» типологію (1940, с. 90, табл. 4), яку надалі 

намагалися використовувати для атипових індустрій радянські 

палеолітознавці (Коробков, Мансуров 1972). Класифікаційним критерієм 

стала певним чином оформлена ділянка краю – так званий «робочий 

елемент». Для всіх знарядь нижнього шару було виділено три головних 

робочих елементи: ріжучий край, вістря і виїмка, які поєднувалися на 

окремих виробах у різноманітних неповторних комбінаціях. 

Найпоширенішим елементом є ріжучий робочий край, представлений на ¾ 

всіх знарядь. Хоча і вказується, що він часто має вигляд прямого леза різної 
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довжини (Бонч-Осмоловський 1940, с. 87), однак, схоже, що мова не йде про 

прямі скребла, як можна було вважати. Не слід забувати, що зубчату ретуш 

автором розкопок було відмічено на 96 % всіх знарядь (там само, с. 83), отже 

за сучасними типологічними уявленнями ми, вірогідно, маємо справу із 

зубчасто-виїмчастими знаряддями, на що звертає увагу Ю. Е. Демиденко 

(2004, с. 279). «Скребла», виділені Г. А. Бонч-Осмоловським, це атипові 

нестандартизовані вироби з неправильною ретушшю. За розташуванням 

робочого краю переважають прості форми. За його формою після прямого 

краю друге місце посідає опуклий. Також наявні подвійні вироби, «з лезами, 

що сходяться під кутом» (сучасні конвергентні форми) та з робочим краєм по 

всій периферії. Знаряддя з «вістрям» часто поєднують цей елемент з іншими, 

наприклад, виїмкою, і в такому випадку, ймовірно, представляють сучасні 

дзьобоподібні форми або ті ж самі зубчасто-виїмчасті (там само). Справжні 

гостроконечники в нижньому шарі дуже рідкісні і можуть бути випадковим 

поєднанням різних робочих ділянок. 

Своєрідний вигляд усьому комплексу, за Г. А. Бонч-Осмоловським, 

надають численні вироби з виїмками (114 «encoches» плюс 55 виробів, де 

виїмка є одним з робочих елементів) (рис. 18b, 3, 7, 9). Вже на той, ранній для 

палеолітознавства час дослідник намагався проаналізувати особливості 

виїмок, щоб зрозуміти характер їх утворення. Хоча принцип сучасного 

поділу виїмок за технікою виготовлення на клектонські та одинарні 

залишився поза увагою Г. А. Бонч-Осмоловського, він зробив їх метричну 

класифікацію. Переважання «середніх» (від 10 до 20 мм) неглибоких (від 3 

до 5 мм) виїмок дозволило дійти висновку про їхній випадковий характер 

(Бонч-Осмоловський 1940, с. 88). Зараз виїмки з такою довжиною отвору 

вважаються великими (Thiébaut 2005), що разом із значною представленістю 

в колекції виїмок більших за 20 мм зменшує вірогідність природного 

походження зубчасто-виїмчастих виробів нижнього шару. До того ж 

залишається невідомим, чи є «вироби з виїмками» справжніми виїмчастими 

знаряддями за сучасними уявленнями, або це все ті ж зубчасті форми. 
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Особливим елементом інвентарю є нуклеподібні вироби з робочими 

краями, що нагадують мініатюрні «рубила» (3 шт.) (рис. 18а, 3). Але вони 

можуть не мати відношення до справжніх рубил, становлячи випадки 

вторинного використання спрацьованих нуклеусів (Демиденко 2004). 

Одиничні знаряддя, що схожі на верхньопалеолітичні (високі 

скребачки, різці), за Г. А. Бонч-Осмоловським створено випадково в ході 

технічних експериментів з виготовлення кам’яних інструментів. Це такі собі 

«відхилення від норми», прогресивність яких не було відмічено людьми 

нижнього вогнища. 

Переважають в інвентарі дві категорії артефактів: «знаряддя 

невизначеної форми» (287 шт.), де Г. А. Бонч-Осмоловський констатував 

лише наявність ретуші, затрудняючись виділити певний робочий елемент, і 

«сколи зі слідами ретуші та використання» (1079 шт.) (рис. 18b, 1–2). Схоже, 

що сучасними дослідниками всі ці вироби, за винятком явних фрагментів 

знарядь, було б зараховано до категорії «ретушованих відщепів».  

Із запровадженням типології Ф. Борда головним компонентом 

інвентарю нижнього шару було визнано зубчасто-виїмчасту групу знарядь, а 

своєрідною рисою – наявність «теяйкських гостроконечників» (рис. 18b, 4–6) 

(Гладилин 1976; 1985). За аналізом оригінальних ілюстрацій знарядь 

В. М. Гладилін виділив атипову верхньопалеолітичну групу з нуклеподібних 

скребачок, скребачок з носиком, різцеподібних і проколкоподібних виробів 

(рис. 18b, 8). Він відніс індустрію до «тейяка» або мікромустьє зубчастого. З 

іншого боку зв'язок нижнього шару із зубчастими індустріями згодом 

викликав сумніви у навмисному виготовленні знарядь (Праслов 1985, с. 105). 

У 1990-х роках проводився додатковий аналіз індустрії нижнього шару 

(Колосов и др. 1993а; Степанчук 2006). До зубчастих було зараховано 

«вироби з невизначеною формою» (286 шт.). На вибірці з 350 артефактів 

визначено ряд техніко-типологічних індексів (Stepanchuk 1994b, Table 1). 

Ретуш охарактеризовано як переважно дорсальну (93,2 %), типологічно 

варіативну від крутої лускової до незначної крайової. Перше місце в 
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інвентарі зайняли скребла (79 %), серед яких переважають прості, подвійні і 

поперечні форми (63 %), а також присутні кутасті та конвергентні. 

Шарантський індекс становив 34 %. Скребла переважали і в «повернутій 

колекції Кіїк-Коба» – 12 з 14 знарядь (Степанчук, Ступак 1997).  Всередині 

зубчасто-виїмчастої групи (11 %) домінували зубчасті знаряддя. Були наявні 

гостроконечники (7 %), атипові скребачки (деякі кареноїдні) та різці (2 %), 

біфаси (скребла і гостроконечник) (3,9 %). 

Таким чином, за сучасною оцінкою можливих зубчасто-виїмчастих 

форм в індустрії їхній «вузький» індекс за даними Г. А. Бонч-Осмоловського 

дорівнюватиме усього 35,7 %, але це в три рази більше за визначений 

В. М. Степанчуком. 

У 2000-х роках дослідженням індустрії нижнього шару Кіїк-Коба 

зайнявся Ю. Е. Демиденко (2004), який встановив зубчасто-виїмчастий 

вигляд комплексу з домінуванням ретушованих відщепів в інвентарі. 

Дослідник заперечив біфасіальну складову індустрії, визнавши ці вироби 

дископодібними нуклеусами без ретуші та «переоформленими однобічними 

знаряддями». Увагу було акцентовано (Demidenko 2014a) на наявності 

вентральної й альтернативної ретуші, присутності комбінованих знарядь 

(скребел і скребачок із зубчасто-виїмчастими), поділі зубчастої групи за 

характером виїмок. 

 

2.1.2 Старосілля шар 3 

 

Ця пам’ятка, розкопана О. О. Формозовим у 1950-х роках, була відома 

в першу чергу похованням «старосільської дитини». Однак повторні 

дослідження міжнародної експедиції в середині 1990-х років не підтвердили 

мустьєрський вік поховання і багато в чому переглянули попередні висновки 

стосовно характеру стоянки. 

Топографія, стратиграфія, тафономія і хронологія стоянки. 

Пам’ятка розташована в долині р. Чурук-Су (Бахчисарайська балка в 



 59 

передгір’ях Внутрішньої гряди в південно-західному Криму) в східній 

частині м. Бахчисарай, до 1950-х років відомій як окреме село Старосілля 

(Салчик), в короткій тупиковій балці Канли-Дере (рис. 16). Її координати: 

44°44' п. ш., 33°54' с. д. 

Раніше вона вважалася скельним навісом, печерою або гротом 

(Борисковский 1979; Праслов 1984; Колосов и др. 1993а), утвореним в товщі 

еоценових вапняків, але тепер з’ясовано, що культурні відклади 

накопичувалися на скельній площадці (40х16 м) у підніжжя 50-м скелі на 

висоті 11–13 м над дном балки (Демиденко 2004). 

За О. О. Формозовим культурні матеріали залягали в товщі (до 4 м) 

буро-червонястих однорідних суглинків алювіального походження, 

розподілених горизонтом вапнякового обвалу козирка грота. Хоча культурні 

горизонти мали ознаки знаходження in situ, М. К. Верещагіним і 

Г. Ф. Баришніковим було висловлено версію їх делювіального походження 

внаслідок змиву з борта балки (Колосов и др. 1993а). Зараз характер 

утворення відкладів розглядається як комплексний за участі наступних 

факторів: руйнація вапнякової скелі, колювіальний знос з плато і сезонні 

потоки по дну балки (Чабай 2004). О. О. Формозов вважав походження 

суглинків однорідним і доволі швидким процесом, а археологічні знахідки 

відносив до однієї пізньомустьєрської індустрії з ашельською традицією. 

Новими дослідженнями стратиграфічну колонку було розподілено на окремі 

геологічні горизонти, в яких залягали 4 різних середньопалеолітичних 

культурних шари. Культурний шар 3 товщиною близько 5 см знаходився в 

геологічному шарі D2, представленому коричневим суглинком з обкоченою 

вапняковою щебінкою в нижній частині. Але шар 3 не зазнав впливу 

алювіальних процесів, про що свідчили компактні умови залягання знахідок 

(анатомічне положення кісток, ремонтаж крем’яних артефактів). В загальній 

площі стоянки близько 350 м² шар 3 було досліджено на ділянці 30 м², на 3-х 

з яких він містив два горизонти, розподілених глинистим прошарком 

(Демиденко 2004, с. 284). 
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Шар 3 Старосілля за кореляцією абсолютних ESR, LU, U-series дат і 

даних по макро-,  мікро- й малакофауні датується стадіалом початку першого 

пленігляціалу вюрму (КІС 4, близько 70 трт) (Чабай 2004; Демиденко 2004). 

Кам’яна індустрія. Колекцію становлять 2 337 артефакти, серед яких 

переважають відходи виробництва (84,2 %). Її було досліджено Е. Марксом і 

К. Монігал (Monigal & Marks 1999), а пізніше Ю. Е. Демиденком (2004). 

Сировина. Індустрія базувалася на імпортному високоякісному 

чорному і сірому кремені, представленому невеликими жовнами. Місцевий 

не дуже якісний чорний кремінь складає усього 7,2 % з визначених за типом 

сировини виробів. Присутній також високоякісний кремінь «медового» 

кольору (17 %). 

Техніка первинного розщеплення. На відміну від інших, мікокських 

шарів Старосілля, де заготовками слугували сколи, отримані від 

біфасіального виробництва, в шарі 3 здійснювалося справжнє розщеплення 

нуклеусів. Але воно було «примітивним» і «безсистемним», що 

підтверджується як характеристикою самих «нуклеподібних предметів» і 

сколів-заготовок, так й їх ремонтажем (там само, с. 288–291, рис. 6). 

Первинна обробка відбувалася на стоянці, про що свідчить наявність 

первинної кірки на всіх нуклеусах (16) і на частині сколів (34,3%). Невеликі 

нуклеуси, які, однак, не є спрацьованими, поділяються на багатоплощадкові 

кубоподібні або шароподібні та одноплощадкові паралельного зняття 

(рис. 20, 1–2). Підготовка для розщеплення не мала місця, як показують 

кіркові або гладкі площадки нуклеусів. З них знімали короткі товсті 

заготовки середніми розмірами 3,3х3х0,8 см. Їхньою характерною рисою є 

сильно виражені конуси від ударів твердим відбійником на масивних 

площадках («ефект сучасного металевого молотка»). Хоча з тих же 

безсистемних нуклеусів знімалися і пластини (Ilam=15,5%). Тонкий фасетаж 

площадок майже відсутній (IFl=25,2 %). «Примітивному різноманіттю» в 

розщепленні відповідають і огранка сколів (переважає паралельна, поширена 

ортогональна), і відсутність їх стандартизації. 
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Ретушовані вироби. Процентне співвідношення категорій інвентарю 

за К. Монігал і Ю. Е. Демиденком (140 або 164 екз.) дещо розходяться, 

головним чином через те, що останній дослідник додав до нього сколів з 

нерегулярною ретушшю і фрагментів знарядь (24), які К. Монігал не 

включила в загальний підрахунок (Monigal & Marks 1999, table 1). 

У К. Монігал і Е. Маркса впевнено переважають скребла (40 %), за 

ними йдуть зубчасто-виїмчасті знаряддя (26,5 %) (рис. 20, 3–6) і ретушовані 

відщепи (26,4 %), які разом становлять вже більше половини всіх виробів. 

Гостроконечників (10 екз., 7 %) 4 типи, серед яких найбільше 

напівлистоподібних. Верхньопалеолітична група нечисленна (3,5 %, 

3 скребачки та 2 проколки) (рис. 20, 7–8). Серед різноманітних за формою 

скребел домінують прості латеральні (18 %). 

У Ю. Е. Демиденка відсоток скребел (34,2 %) і зубчасто-виїмчастих 

(22,6 %) скорочено завдяки збільшенню індексу ретушованих відщепів 

(33,6 %), а гостроконечників зменшено в два рази (5 екз., 3%). 

Трапецієподібні, серпоподібні і трикутні форми скребел за К. Монігал (7 %) 

об’єднано ним як конвергентні. Серед скребел він виділяє комбіновані форми 

з різними типами виїмок, вироби з вентральними потоншеннями і 

хвилястими краями. Відмічається наявність вентральної й альтернативної 

ретуші. Для зубчасто-виїмчастих характерним є подальше ретушування 

клектонських виїмок. Верхньопалеолітичні форми атипові і мають зубчастий 

характер. Таким чином пропонується збільшити індекс зубчасто-виїмчастої 

групи за рахунок верхньопалеолітичної і частини скребел, наближаючи його 

до частки справжніх скребел. 

Також було визначено 11 кістяних ретушерів, однак ці вироби 

вважаються сумнівними (Демиденко, с. 288). 

Отже, інвентар шару 3 побудовано на простих скреблах, зубчасто-

виїмчастих знаряддях і ретушованих відщепах. Техніко-типологічний вигляд 

індустрії дозволив об’єднати її з нижнім шаром Кіїк-Коба в рамках окремого 
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зубчастого індустрійного варіанта в середньому палеоліті Криму 

(Демиденко 2004; Demidenko 2014a). 

 

2.1.3 ГАБО (верхній шар) 

 

Індустрію верхнього шару стоянки ГАБО, названої на шану одного з 

найвідоміших дослідників кримського палеоліту, спіткала підозра в 

негомогенності, перевідкладеності і природному пошкодженні кам’яних 

артефактів. Не останню роль в цьому зіграла зубчасто-виїмчаста група 

знарядь, а саме поширеність виробів з однією  виїмкою, що робить цю 

індустрію унікальною в регіональній групі зубчастих комплексів, 

дозволяючи називати її «виїмчастим» мустьє. Крім того, в інвентарі 

верхнього шару присутні характерні риси, які відносять пам’ятку до кола 

індустрій з мікокськими впливами.     

Топографія, стратиграфія і тафономія стоянки. Матеріали залягають 

у відкладах похованої печери на крутому схилі правого борту долини 

р. Бодрак (околиці с. Скалисте Бахчисарайського району). Координати: 

44°48' п. ш., 33°58' с. д. Стратиграфічну колонку представлено щільними 

щебенистими суглинками, розподіленими горизонтом вапнякового обвалу. 

Знахідки над рештками обвальних плит, відомі як верхній шар стоянки 

(розкритий на площі 12 м²), аналізувалися разом (Колосов и др. 1993аб; 

Stepanchuk 1996; Степанчук 2006). Питання рівня збереженості верхнього 

шару до кінця не вирішено. Початково припускалося, що руйнація стоянки 

була мінімальною, але, на відміну від нижнього шару, в верхньому окремі 

горизонти помешкання не збереглися, будучи спресованими обвалом козирка 

грота в єдину культурну пачку (Колосов и др. 1993б). Пізніше сприйняття 

комплексу кардинально розділилося від виділення окремих горизонтів 

заселення (Степанчук 2006) до визнання його утворення перевідкладеними з 

сусідніх ділянок плато різночасовими і різнокультурними 

середньопалеолітичними матеріалами (Чабай 2004).  
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Кам’яна індустрія. Колекція верхнього шару з розкопок 1988–1989 рр. 

складає близько 13500 артефактів з сірого якісного туронського кременю, 

численні виходи якого зустрічаються поблизу гори Крем’яна за 2 км від 

стоянки. Ці поклади були сировинною базою для стоянок басейну р. Бодрак 

протягом усього палеоліту. 

Техніка первинного розщеплення. Більшість нуклеусів (85) мають 

сліди доцентрових знять і визначалися як одно- та двобічні радіальні 

(Колосов и др. 1993б), згодом на основі ремонтажу як рекурентне доцентрове 

левалуа (Stepanchuk 1996) і надалі як  пласкі доцентрові (Степанчук 2006) або 

одна з стадій розщеплення Біаш (Чабай 2004) (рис. 21, 1–2). Інші нуклеуси 

представлено протопризматичними або підпаралельними (також 

визначеними як рекурентне уніполярне та біполярне левалуа 

(Stepanchuk 1996)) (25), безсистемними (16) і 2 зразками техніки левалуа 

однієї заготовки. Технічні індекси на серії з 200 неретушованих сколів 

відносять індустрію до фасетованої з низьким рівнем пластинчастості 

(табл. 25). За технічним аналізом В. М. Степанчука (1996) індустрію можна 

називати левалуазькою рекурентною доцентровою. Відбійниками слугували 

крупні гальки пісковику.  

Ретушовані вироби. Головною типологічною особливістю верхнього 

шару ГАБО є незвично високий процент виїмчастих знарядь – 80 % в 

зубчасто-виїмчастій групі, яка складає 49 % всіх знарядь на відщепах. Це 

переважно вироби з однією одинарною виїмкою з довжиною отвору 0,5–1 см 

і глибиною до 0,5 см (Колосов и др. 1993б, рис. 6). Наступну характерну рису 

надає біфасіальне виробництво (4,1 %) з листоподібними наконечниками 

(рис. 21, 12). Інші типи знарядь відносяться до мустьєрської групи: 

гостроконечники (рис. 21, 9–11) та різноманітні скребла (переважають 

прості) (рис. 21, 3–8), і ножів з природним обушком. Верхньопалеолітична 

група (скребачки, різці, проколки, долотоподібні) нечисленна й атипова 

(3,2 %). 
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Вторинна обробка здійснювалася переважно лусковою ретушшю, хоча 

зустрічається й ретуш типу Кіна. Застосовувався прийом вентрального 

потоншення виробів. Відомі ретушери зроблено на уламках крупних 

трубчастих кісток.   

За критеріями В. М. Гладиліна індустрія не могла відноситися до 

двобічної через низький індекс біфасів, і початково її було визначено як 

однобічне  непластинчасте фасетоване мустьє з радіальним розщепленням 

(Колосов и др. 1993б). Найближчі аналогії вбачалися в старосільській фації 

мікока Крима, а за його межами – в виїмчастій індустрії Баракаєвської 

печери на північному Кавказі. Згодом В. М. Степанчук (1996; 2006) пов’язав 

верхній шар ГАБО з «парамікоком», назвавши його «шарантом, збагаченим 

листоподібними біфасами». З іншого боку В. П. Чабай (2004) прийшов до 

висновку, що ці матеріали є негомогенними, які перевідкладалися з плато, 

утворивши суміш мікокських індустрій із компонентом західнокримського 

мустьє, хоча з цим погано ув’язується факт ремонтажу кількох нуклеусів 

(Stepanchuk 1996). З такої позиції чисельність виїмчастих артефактів 

пояснюється як наслідок природних пошкоджень. 

 

2.1.4 Індустрії, пов’язані з нижнім шаром Кіїк-Коба 

 

У 1990-х роках В. М. Степанчук за рядом техніко-типологічних 

показників (мікролітоїдність, нелевалуазький характер, нестале 

формоутворення знарядь) визнав наближеними до індустрії нижнього шару 

Кіїк-Коба на території Криму наступні пам’ятки (Колосов и др. 1993а): 

Кабазі ІІ (шар IV), поверхневе місцезнаходження Красний Мак І і Чорна 

Терля, вважаючи їх аморфним тейякоподібним пізнім ашелем. Надалі він 

об’єднав ці комплекси, під назвою «східний таубах» (Stepanchuk 1994a), 

замінивши макроіндустрію Чорної Терлі на нове місцезнаходження Залєсноє. 

Геохронологічну прив’язку мала лише Кабазі ІІ. Така спроба утворити 

окреме індустрійне групування в середньому палеоліті Криму викликала 
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розбіжність в думках з боку його колег, які вважають шар IV Кабазі ІІ 

негомогенним і перевідкладеним, а інші зібрання позбавленими надійної 

атрибуції (Чабай 2004; Chabai 2005; Демиденко 2004, с. 283). 

Кабазі ІІ (шар IV). Стоянки давньої людини відомо на плато Кабазі на 

півночі Бахчисарайського району ще з другої половини ХІХ ст., коли першу з 

них відкрив К. С. Мережковський. Масив Кабазі підіймається на правому 

березі р. Альма поряд із сучасним селом Малинівка, в місці виходу каньйона 

річки з Другої гряди Кримських гір. 

Багатошарову пам’ятку просто неба Кабазі ІІ на південно-західному 

схилі плато (90 м над рівнем річки) було відкрито В. М. Степанчуком в 

1985 р. Стоянка містила левалуа-мустьєрські та мікокські індустрії, але 

крем’яний комплекс шару IV, який залягав під обвальною плитою в рис-

вюрмському похованому ґрунті (суглинок з вапняковою крихтою 13-го 

літологічного шару) виразно відрізнявся від них. До нього дісталися в 

1988 р., розкривши 12 м² площі і отримавши колекцію з 709 артефактів 

(Колосов и др. 1993а). Індустрія мікролітоїдна – розміри сколів не 

перевищують 5 см по периметру. Використовували місцевий якісний 

кремінь, але відмінний за кольором від сировини, утилізованої в мікокських 

шарах (Stepanchuk 1994b). Нуклеуси майже відсутні, технічні індекси 

(IF=19,5; IFs=11,9; Ilam=1,5) вказують на нерозвиненість підготовки ударної 

площадки і пластинчастого сколювання. Ретушовані вироби (155; 22 %) 

характеризуються досить невиразним оформленням дрібною крайовою 

ретушшю з поширенням прийому альтернативного й вентрального 

ретушування. Тому інвентар побудований на ретушованих відщепах (понад 

100), а серед знарядь з виразною ретушшю (43) переважають прості, 

поперечні і подвійні скребла (IR=60 %). Присутні конвергентні скребла 

(20%), зубчасто-виїмчасті (30 %), атипові гостроконечники (5 %), біфаси 

(4 шт.; 2,6%). Верхньопалеолітичні знаряддя поодинокі. 

Згодом було визначено додаткові техніко-типологічні показники для 

шару ІV (Stepanchuk 1994b, table 1, 2). Індекс пластин – 3,5. Лінійна і 
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крапкова площадка значним чином переважають над гладкою та кірковою, а 

субпаралельна огранка сколів більше ніж в 2 рази перевищує радіальну. 

Процент добре ретушованих виробів з середніми розмірами 26,5 мм виріс до 

15 за рахунок визначення як знарядь ретушованих відщепів. Відповідно 

піднялися показники більшості типологічних груп: скребла – майже 70 % 

(IR=65,75; IC=13,7), гостроконечники – 8,2, верхньопалеолітична група – 5,5 

(або 4), біфаси – 3,66 (IB=2,6). Зубчасто-виїмчастих поменшало до 16,4 %. 

Таким чином, в інвентарі домінує мустьєрська група знарядь (група ІІ) – 

80 %. Серед знарядь на відщепах конвергентні форми складають майже 

половину (42,46 %). За типами ретушування поширена дорсальна обробка 

(52,67 %), а вентральна й альтернативна становлять приблизно однакові 

частки. 

З 1993 р. організація досліджень Кабазі ІІ перейшла до В. П. Чабая, 

який залучив до роботи групу міжнародних спеціалістів. Стратиграфічну 

колонку стоянки було доведено до глибини 14 м, що зробило цей розріз 

найдовшим і найповнішим на території Східної Європи (26 окремих 

літопедологічних епізодів в проміжку від 100 до 30 трт) (Chabai 2005). 

Протягом польових сезонів 2000–2001 рр. досліджувались відклади часу 

останнього міжльодовиків’я, до яких належить шар IV. Геохронологію цієї 

частини колонки було встановлено на основі палінологічних досліджень 

Н. П. Герасименко. 

Залишки людської діяльності, об’єднані у 8 археологічних шарів, 

склали 55 епізодів заселення in situ (індустрії західнокримського мустьє і 

кримського мікока) та 21 рівень з перевідкладеними артефактами. 

В. П. Чабай (2004; 2005) акцентує на тому, що шар IV (прилуцький 

похований ґрунт pl 1b1 інтерстадіалу бреруп, КІС 5с) є негомогенним, 

становлячи перевідкладений колювіальними процесами з верхніх ділянок 

схилу «мікокський бій». На відміну від характерних для пам’ятки чітко 

виражених «килимових» рівнів залягання товщиною в один артефакт, 

відокремлених стерильними прошарками, дрібні кремені шару IV 
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знаходились в товщі 13-го літологічного горизонту у «завислому» стані. 

Штучно шар IV було розподілено на 5 окремих археологічних горизонтів 

товщиною до 10 см, серед яких ознаки поверхні залягання демонстрував 

лише горизонт IV/4 завдяки великим уламкам вапняку і черепу 

гідрунтинового віслюка. На перевідкладеність матеріалу також вказував стан 

збереження крем’яних артефактів: патинування, сильна обкоченість 

поверхонь, забитість і пошкодження країв. 

Красний Мак І. Це зібрання артефактів мустьєрського вигляду є 

найбільшим і найкраще дослідженим з групи поверхневих місцезнаходжень 

поблизу с. Красний Мак Бахчисарайського району. Їх приурочено до бортів 

балок, що впадають в долину р. Бельбек на її лівобережжі, й відкрито в 

1985 р. розвідками Кримського загону ЛВІА АН СРСР під керівництвом 

Л. М. Тарасова (1987; 1988). 

Колекція становить понад 1 тис. патинованих кременів, зібраних на 

площі 80х80 м. Мікролітоїдний вигляд індустрії відбиває розміри 

використаної сировини – дрібної алювіальної гальки чорного, коричневого і 

світлого кременю, яка також правила за відбійники. З дископодібних і грубих 

підпаралельних нуклеусів без підготовки ударної площадки отримували 

відщепи з великим відбивним горбком. Серед знарядь (понад 10 %), 

розмірами до 4–5 см, зубчасто-виїмчасті, дзьобоподібні, скребла, вістря, 

проколки, теслоподібні скребачки (в тому числі на ударних площадках), 

присутні біфаси. За техніко-типологічними показниками індустрію віднесено 

до раннього мустьє. 

Чорна Терля. Колекція поверхневих знахідок з цього пункту  

вважається загубленою, від якої лишилися тільки рисунки окремих 

крем’яних виробів (5 відщепів і 9 знарядь) (Коен 1988; Колосов и др. 1993а, 

табл. 15). Місцезнаходження було відкрито в 1936 р. розвідками Кримської 

палеолітичної експедиції під керівництвом С. М. Бібікова на півдні 

Бахчисарайського району в північно-західній частині Байдарської долини 

між Головною та Другою грядами. Пам’ятка знаходилася на правобережжі 
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каньйону р. Чорна між селами Передове та Чорноріччя в місці оголень 

покладів сірого крейдяного кременю. Різними дослідниками припускався 

неолітичний, мустьєрський та ашельський вік артефактів (Коен 1988). Хоча 

індустрія не мікролітоїдна, її було віднесено В. М. Степанчуком до кола 

пам’яток типу нижнього шару Кіїк-Коба через такі архаїчні риси як 

масивність сколів, клектонські площадки і грубу невиразну ретуш. Аналіз 

техніко-типологічних характеристик зображених артефактів В. Ю. Коеном 

(1988) визначає індустрію як ранньомустьєрську клектонську непластинчасту 

з радіальним і паралельним розщепленням, поширенням зубчастої обробки і 

набором знарядь з виїмчастих форм (з клектонськими виїмками), зубчастих 

скребел і скребачок, обушкового ножа на скибковому сколі. На думку 

дослідника аналогії комплексу, окрім нижнього шару Кіїк-Коба, слід шукати 

в клектонських індустріях Кавказу. 

Залєсноє. Стоянку в навісі Залєсноє відкрив в 1984 р. В. Ю. Коен, який 

початково вважав, що має справу з матеріалом фінальнопалеолітичного-

мезолітичного віку (Демиденко 2004, с. 282). Два культурних горизонти було 

досліджено на маленькій площі (8 м²), з яких вдалося здобути усього 375 

кам’яних артефактів. Техніко-типологічне вивчення колекції здійснив 

В. М. Степанчук (Stepanchuk 1994b). 

На мікролітоїдність індустрії (середні розміри знарядь близько 20 мм) 

могла впливати відсутність покладів сировини в районі стоянки. Нуклеуси 

поодинокі (дископодібний), заготовками слугували як дрібні відщепи, так і 

лусочки. Технічні індекси: IFl=30,3; IFs=18,2; Ilam=3,9. Поширено гладкі 

площадки, до яких відносяться лінійні і крапкові. Сколів з паралельною 

огранкою в 2,5 рази більше, ніж з радіальною. Знаряддя (12,8 % колекції) 

оформлювали дорсальною крайовою (58 %), альтернативною (24,6 %) і 

вентральною ретушшю. Відмічено випадки потоншення сколів. В інвентарі 

переважають скребла (IR=72; IC=12,5), майже половина з яких відноситься 

до конвергентних. Також наявні гостроконечники (6,3 %), знаряддя з 

ретушшю по периметру, зубчасто-виїмчасті (15,7 %), серед яких більше 
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виїмчастих, нечисленні верхньопалеолітичні форми (скребачка, тронкована 

пластина) (6,25 %). Ознак біфасіального виробництва немає. 

 

2.2 Стінківська група 

 

Крім опорної стоянки Стінка І до різних етапів стінківської лінії 

розвитку відноситься також низка сусідніх місцезнаходжень з підйомним або 

перевідкладеним матеріалом і нечисленними колекціями артефактів 

(Анисюткин 1992; 2001; 2005; 2013) (рис. 23). Окремий, «пилипчанський» 

осередок індустрій стінківського типу було визначено О. С. Ситником в 

середньому Подністров’ї (Ситник 1999; 2000). 

 

2.2.1 Стінка І 

 

Стратиграфія, тафономія і хронологія стоянки. Стінка І 

розташована в Хотинському районі Чернівецької області на мису високої, 

IV надзаплавної тераси правого берегу Дністра (рис. 22). Пам’ятка 

знаходиться поблизу с. Атаки за 5 км від міста Хотин. Вона займає західну 

частину мису, будучи відкритою на північ – північний захід, але прихованою 

в рельєфі з півдня і південного сходу. Поряд було джерело і поклади 

крем’яної сировини. Зараз місце розкопу заросло лісонасадженнями. 

Географічні координати стоянки: 48°32' п. ш., 26°27' с. д. 

На пам’ятці було виділено два культурних шари з різним ступенем 

збереженості. В той час, як верхній шар є повністю порушеним і 

перевідкладеним, нижній частково зберігся. Їх було досліджено на площі 

220 м², з якої нижній шар займав лише чверть. Ділянка збереженого 

нижнього шару визначається не більше як 30 м². Стратиграфію четвертинних 

нашарувань стоянки представлено голоценовим ґрунтом, двома видами 

бурих суглинків з рештками верхнього культурного шару, тонким 
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гумусованим прошарком і жовтим суглинком, в якому залягав нижній 

культурний шар. Суглинки відклалися на алювії надзаплавної тераси Дністра. 

Кам’яні артефакти, вкриті патиною різного стану інтенсивності, часто 

мають сліди морозобійних пошкоджень. 

За геологом І. К. Івановою Стінка І має післяриський, але 

допаудорфський вік. На основі літологічних і палінологічних даних 

хронологічна позиція нижнього шару визначається холодним 

ранньовюрмським стадіалом (60–50 трт, КІС 4 або 3), верхнього – 

інтерстадіалом хенгело (40–30 трт, КІС 3), однак, це не обґрунтовано 

належним чином (Анисюткин 2013б). 

Кам’яна індустрія. Найбільшу колекцію здобуто з нижнього шару 

стоянки – більше ніж півтори тисячі артефактів, серед яких 180 нуклеусів і 

237 знарядь. Колекція верхнього шару становить усього 392 артефакти, з 

яких 39 нуклеусів і 102 знаряддя. Матеріал було проаналізовано за 

бордівською методикою, але, зважаючи на регіональну специфіку мустьє, з 

деякими доповненнями («клектонський» індекс Ж. Комбьє, показник 

масивності заготовок, окрема типологія дзьобоподібних знарядь, виділення 

«пов’язаної» групи знарядь тощо) (Анисюткин 1992). 

Сировиною для мешканців Стінки І слугував переважно гальковий і 

пластовий кремінь з локальних родовищ, різноманітний за своїми фізичними 

властивостями. Також використовувався кварцит. 

Техніка первинного розщеплення в нижньому шарі. Серед 

нуклеусів (11 % всього інвентарю) переважають залишкові, тому їхні розміри 

в основному менше 70 мм. Вони характеризуються різноманіттям форм і 

ознак. Заключна стадія розщеплення не дозволяє виділяти стандартну форму. 

Умовно всі нуклеуси розподіляються на плоскістного (радіального і 

паралельного) і частково об’ємного сколювання (рис. 24, 1–4). 

Найпоширенішими є дископодібні (70 екземплярів), потім підпаралельні, 

серед яких значне місце займають багатоплощадкові. Невеликою кількістю 

представлені торцеві та призматичні ядрища, наявність яких може бути 
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пов’язана з особливостями сировини. Розщеплення проводилося із 

застосуванням жорстких відбійників. Утилізацію одно- і двоплощадкових 

нуклеусів плоского сколювання було спрямовано на отримання масивних і 

коротких відщепів, часто клектонських. 

Таким чином, для індустрії нижнього шару Стінки І було властиве 

клектонське розщеплення (Анисюткин 2005), площадки нуклеусів переважно 

гладкі або природні. У порівнянні з розщепленням в індустрії верхнього 

шару для нижнього властиві крупніші нуклеуси, з яких отримували 

клектонські відщепи, укорочені і масивні зі скошеними або гладкими 

площадками (фасетаж менше 20 %). Розщеплення каменю в індустрії 

нижнього шару вважається типово середньопалеолітичним плоскістним без 

техніки левалуа, тобто «архаїчним». Редукції площадок не відмічено. Для 

технології розщеплення проводяться аналогії з тейякськими комплексами 

Центральної і Західної Європи (там само). Для виготовлення знарядь 

використовувались як відщепи, так і пластини, і уламки каменю розмірами 

менше 50 мм; стандартних заготовок не виявлено, хоча відщепи як тип 

заготовки переважають (там само, с. 90–91). Рівень пластинчастості дуже 

малий (6,2 %); пластини в основному представлено сколами без обробки, що 

вказує на випадковий характер їх отримання в ході розщеплення. В 

індустріях обох шарів переважали вторинні сколи, але для нижнього шару 

характерно виготовлення знарядь на первинних і напівпервинних відщепах. 

Техніка первинного розщеплення в верхньому шарі. Серед 

нуклеусів (рис. 25, 1–3) переважають підпаралельні плоскістного сколювання 

з гладкими площадками (поширені одноплощадкові), радіальних майже не 

представлено, наявні призматичні. Одноплощадкові нуклеуси аналогічні 

формам з нижнього шару. Сколи переважно менше 50 мм (70 %); поширені 

клектонські відщепи. За індексами пластинчастості (17 %), левалуа і 

фасетажу індустрія верхнього шару Стінки І визначається як нелевалуазька 

нефасетована з високим процентом пластин (табл. 25). Стандартизацію 

заготовок не простежено. 
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Ретушовані вироби нижнього шару (рис. 24). Вторинну обробку в 

індустрії нижнього шару представлено ретушшю (переважає зубчасто-

виїмчаста і крута; лускова і східчаста не поширені), виїмками, підтескою і 

різцевими сколами. Для стінківської індустрії характерний такий тип 

тронкування як ядрищне усікання. Дрібна і мікрозубчаста ретуш пов’язується 

з ретушшю утилізації (там само), що стало причиною видалення з набору 

знарядь атипових зубчасто-виїмчастих форм в останній інтерпретації 

індустрії Стінки І М. К. Анісюткіним. 

Знаряддя нижнього шару Стінки І різноманітні, включаючи 

верхньопалеолітичну групу, і часто представлені комбінованими формами. 

Мустьєрських гостроконечників і лімасів немає, так що мустьєрська група 

знарядь за М. К. Анісюткіним складається лише зі скребел (рис. 24, 5, 16), 

серед яких переважають опуклі; багато комбінованих і природнообушкових 

форм. Є скреблоподібні знаряддя типу стругів. 

Верхньопалеолітична група знарядь (рис. 24, 6–8) в основному 

складається з нестандартизованих ориньякоїдних скребачок високих форм 

(нуклеподібні типу рабо, «з носиком» і кінцеві). Різці представлено 

атиповими формами (переважають кутові і серединні). Наявні проколки, 

поширені ножі як з природними (переважають), так і ретушованими 

обушками. Виділяються знаряддя, оброблені перлинною ретушшю на тонких 

відщепах – типу «раклет»; знаряддя «тронке» з тронкованим поперечним 

кінцем; долотоподібні знаряддя з лусковою підтескою кінців (рис. 24, 12), 

деякі з яких утворюють різцеподібні форми. 

Зубчасто-виїмчасті знаряддя чисельні та різноманітні (36 і 35 

екземплярів відповідно; 30 %) (рис. 24, 13, 16). Поширено як складені, так і 

клектонські виїмки. Зубчасті форми М. К. Анісюткін підрозділяє на 

пильчасті, скребачкоподібні високої форми, зубчасті з бічними вістрями і 

зубчасті скребла з обушками, які чисельно переважають. Наявність 

природних обушків взагалі є характерною для зубчастих знарядь нижнього 
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шару Стінки І. Всі зубчасті вироби з мікрозубчастою ретушшю типу ретуші 

утилізації відносяться до атипових (там само). 

Своєрідними знаряддями індустрії нижнього шару Стінки І є 

дзьобоподібні (знаряддя з виділеними виїмками шипами), які поділяються на 

вістря, долотоподібні форми і різаки (рис. 24, 9–10). Останні близькі до 

клектонських «біл-хуків» раннього палеоліту. Вістер дуруїторського типу з 

однією виїмкою для нижнього шару Стінки І не виділено. 

В стінківській індустрії присутні і скребачки на ударних площадках 

відщепів, вперше виділені на молдавській пам’ятці Мерсина. 

Відносно поширено біфасіальні знаряддя (23 екз.; 9,7 %) – вістря 

листоподібної форми розмірами до 10 см і ножі з природними обушками 

(рис. 24, 14, 15). Але для ранніх пам’яток стінківської індустрії біфаси є 

нечисельними і атиповими. 

В пов’язану групу знарядь стінківської індустрії М. К. Анісюткін 

виділяє три типи скребачок (нуклеподібні, на ударних площадках і 

мікроформи), дзьобоподібні вироби, парарізці, вироби з ретушованими 

обушками, сколи з ядрищним усіченням поперечних кінців і нуклеподібні 

вістря. Крім цієї групи характерні зубчасто-виїмчасті форми, чоппероподібні 

вироби і біфаси. 

Ретушовані вироби верхнього шару (рис. 25). Мустьєрську групу 

знарядь представлено атиповими скреблами з дрібною, непоширеною 

ретушшю. Верхньопалеолітична група різноманітна і складається з скребачок 

(кінцеві, човноподібні високої форми і «з носиком»), нечисленних, але 

різнотипних різців, проколок. Присутні ретушовані мікропластинки типу 

дюфур. Поширено ножі з природними обушками. Чисельна і різноманітна 

група зубчасто-виїмчастих знарядь (40 %). Серед виїмчастих домінують бічні 

форми, серед зубчастих – вироби типу ножів-скребел. Мікрозубчаста ретуш 

може відноситись до слідів використання. Процент клектонських виїмок 

невеликий. 
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Своєрідним типом знарядь стінківської індустрії є вістря човноподібної 

форми з оформленням робочого краю сколами на зразок мікрорізцевих. Ці 

форми відносяться до скребачок або різців карене. Варіант із зубчастим 

контуром робочих країв нагадує тейякські вістря. 

Дзьобоподібні знаряддя нечисельні і представлені лише різаками. До 

біфасів належать рубильця, раніше описані як «ножі стінківського типу», і 

листоподібні вістря. 

 

2.2.2 Інші пам’ятки стінківської групи 

 

Стінка ІІ. Підйомний матеріал походить з IV надзаплавної тераси 

Дністра. Колекція (262 артефакти) містить 42 нуклеуси і 76 знарядь. 

Індустрія має більш архаїчний вигляд, ніж нижній шар Стінки І, що 

проявляється у меншій пластинчастості і більшій масивності сколів 

одночасно з вищим клектонським індексом (Анисюткин 1992). Серед 

нуклеусів переважають дископодібні і шароподібні. Типологічно інвентар 

характерний для стінківської групи: поширені скребла (17 шт.), зубчасто-

виїмчасті (24 шт.), дзьобоподібні (10 шт.), «верхньопалеолітичні» форми 

(13 шт.), наявні біфаси (4 шт.). 

Стінка IV. Ще менша колекція підйомного матеріалу (54 артефакти) 

знайдена в аналогічних топографічних умовах. Має повністю подібний 

вигляд до індустрії Стінки ІІ, поблизу від якої пам’ятка і розташована. Серед 

нуклеусів (7 шт.) переважають дископодібні; набір знарядь (24 шт.) 

складається з скребел, зубчасто-виїмчастих, дзьобоподібних, атипових 

скребачок. 

Осипка. Це місцезнаходження перевідкладеного матеріалу 

знаходиться на ІІ надзаплавній терасі Дністра трохи східніше Стінки І біля 

кар’єру на околицях с. Атаки (рис. 22; 23). Знахідки залягали в суглинках і 

алювіальних відкладах вище по схилу. Осипка геохронологічно може 

датуватися часом не пізніше інтерстадіала амерсфорт. Колекцію становлять 
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102 артефакти з кременю та кварциту. Серед них 13 нуклеусів і 42 знаряддя, 

техніко-типологічні характеристики яких ідентичні іншим стінківським 

ансамблям. 

Шипіт 1, 2. За 8 км східніше Осипки на мису IV тераси Дністра 

поблизу с. Дарабани знаходиться багатошарова стоянка Шипіт 1 (рис. 23). З 

мустьєрського шару, який залягав у невстановленому викопному ґрунті над 

алювієм, походить 221 переміщений кремінь, включаючи 24 нуклеуси та 65 

знарядь. Технічні показники менш архаїчні у порівнянні зі Стінкою І. 

Переважають протопризматичні одноплощадкові нуклеуси. Типологічний 

набір стандартний для цього типу індустрій: скребла (11 шт.), зубчасто-

виїмчасті (27 шт.), «верхньопалеолітичні» знаряддя (13 шт.), дзьобоподібні 

(4 шт.) та біфаси разом з уламками листоподібних вістер (5 шт.). Для Шипоту 

І припускається вік близько 40 трт (Анисюткин 1992). 

У гирлі сусіднього яру на схилі мису виявлено давнішу стоянку 

Шипіт 2. Переміщені крем’яні артефакти (33 предмети) залягають на алювії 

ІІ тераси Дністра. Аналіз 7 нуклеусів і 14 знарядь показує наближеність 

комплексу до Осипки. Особливості хроностратиграфії Шипота 2 і Осипки 

відносять їх до тейякського кола (дуруїторської групи) (Анисюткин 

и др. 2017).  

Пилипче XI. В кінці 1980-х років на Тернопільщині на високих 

терасах Дністра було відкрито низку сусідніх поверхневих місцезнаходжень, 

головним з яких є Пилипче XI (500 артефактів (рис. 23). Перевідкладений 

культурний шар залягав безпосередньо на алювіальному галечнику. В 

колекції 77 нуклеусів і 105 знарядь. Домінують паралельні нуклеуси, 

поширені дископодібні і безсистемні. Незважаючи на те, що індустрія 

макролітична, до кола стінківських пам’яток її віднесено завдяки наявності 

біфасіальних листоподібних наконечників (15 %), в основному 

представлених уламками. Зубчасто-виїмчасті вироби, які йдуть на другому 

місці після скребел (33,3 %), вважаються псевдознаряддями, утвореними 

внаслідок інтенсивних тафономічних переміщень культурного шару 
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(Ситник 1999). Дані по цій індустрії використовуються для перегляду 

концепції стінківської лінії розвитку М. К. Анісюткіна, а сама вона 

визначається як «пост-мустьє двобічне, середньодністровської фації, 

стінківсько-пилипчанського типу» (Ситник 2000, с. 349). 

 

2.3 Білокузьминівка (бузько-витачівський комплекс) 

 

Топографія, стратиграфія, тафономія і хронологія стоянки. 

Мустьєрська стоянка знаходиться в східній частині с. Білокузьминівка 

Константинівського району Донецької області на мису лівого берегу 

р. Біленька, яка належить до басейну Сіверського Дінця. Річка прорізає 

крейдяний масив Бахмутсько-Торецької котловини, і її правий берег 

складається з крейдяних оголень, які містять кремінь. Патиновані кремені 

залягають скупченням 70х50 м вздовж правого схилу невеликої балки 

(радгоспний гуртожиток «Будинок вчителів»). Половина розвіданої площі 

скупчення зайнято сучасними спорудами. Географічні координати стоянки: 

48°39' п. ш., 37°40' с. д. 

Пам’ятка досліджувалася протягом 1968–1970 рр. і в 1986 р. на 

загальній площі 128 м². Уточнена Н. П. Герасименко стратиграфія пам’ятки 

складається з голоценових горизонтів (0–0,4 м), бузьких лесоподібних 

суглинків (0,4–1,9 м) з численними кременями, витачівського ґрунту (1,9–

2,7 м) з розрізненими кременями, удайського лесу (2,7–2,8 м), прилуцького 

ґрунту (2,8–3,5 м), кайдацького (3,5–4,2 м). В стратиграфічних горизонтах 

нижче витачіва до археологічно стерильного дніпровського лесу (4,2–4,5 м) 

містилися лише поодинокі артефакти. Кремені різного ступеня збереженості, 

переважно вкриті молочно-білою патиною, залягали нижче голоценового 

ґрунту до глибини 2 м з концентрацією в верхніх горизонтах. Зараз колекція 

поділяється за стратиграфічними горизонтами на самостійні бузьку, 

витачівську, прилуцьку і кайдацьку частини. Кремені було рознесено в товщі 

бузького лесу вертикально, але з концентрацією на горизонтах 0,6–0,8 м і 
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1,4–1,6 м, які можуть становити залишки двох культурних шарів 

(Колесник 2002). Крупні сколи залягали горизонтально, відмічена велика 

кількість лусочок без сортування на фракції за розміром. Рознесення 

матеріалів бузького комплексу по вертикалі вгору пояснюється руйнацією 

шарів кріогенними явищами і діяльністю землериїв. За станом артефактів і 

техніко-типологічними характеристиками бузький комплекс розглядається як 

гомогенний. 

За датуванням ранньобузьких відкладів індустрія бузького комплексу 

належить до періоду 29–25 трт. Витачівський комплекс потрапляє в широкі 

рамки КІС 3 (55–27 трт). 

Кам’яна індустрія. Колекція з розкопаної Д. С. Цвейбель ділянки 

нараховує близько 9 тис. кременів. Витачівська колекція Білокузьминівки 

складається з 521 патинованого кременю, які вважаються переміщеними 

делювіальними процесами, але техніко-типологічно виглядають однорідними 

(там само). Індустрії бузького і витачівського комплексів Білокузьминівки за 

техніко-типологічними характеристиками є схожими і відносяться до різних 

етапів розвитку одного культурного явища (там само). 

Сировиною слугував місцевий верхньокрейдяний якісний кремінь, 

яким з надлишком були забезпечені мешканці стоянки, що спричинило його 

неекономне використання. Багаті поклади кременю знаходяться на 

протилежному стоянці березі річки (за 0,7 км на північний схід), де кількома 

прошарками залягають в крейдяній товщі в районі відомої крейдяної скелі. 

Невеликі конкреції (найбільші сягають 15–20 см) гіллястої форми 

демонструють склоподібну, кварцево-халцедонову структуру сірого кольору. 

Техніка первинного розщеплення в бузькому комплексі. Нуклеуси 

складають 197 одиниць з середніми  розмірами 6–7 см. На першому рівні 

класифікації виділяються сплощені нуклеуси з однією або декількома 

площадками для пластинчастого сколювання, циліндричні нуклеуси для 

пластинчастого сколювання, дископодібні нуклеуси радіального зняття 

(переважають двобічні), аморфні і шароподібні нуклеуси, чоппінгоподібні 
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нуклеуси (Цвейбель, Колесник 1987). Серед типологічно визначених ядрищ 

найбільш поширені двоплощадкові сплощені чотирьохкутні нуклеуси (24%) з 

переважно підправленими площадками (рис. 26, 1). Вони ж становлять і 

найбільш стандартизовану групу. Вирізняється невелика група нуклеусів 

типу джрабер. Присутні ядрища, близькі до верхньопалеолітичних типів, як 

клиноподібні (торцеподібні) і грубопризматичні з круговою площадкою 

(площадкові нуклеуси з об’ємним робочим фронтом за О. В. Колесником). 

Дископодібні нуклеуси (рис. 26, 2) не є типовими і після неможливості їх 

розщеплення переоформлювалися в знаряддя для рубання. О. В. Колесник 

вирізняє групу атипових левалуазьких нуклеусів, переважно для вістер. 

Розщеплення на Білокузьминівці було спрямоване на отримання 

пластинчастих заготовок – індекс пластин становить 23,3, що є високим 

показником для мустьє. 11 % сколів-заготовок складають пластинчасті 

відщепи. Серед відщепів найбільше вторинних розмірами до 5 см, з яких 

розмірами 1–3 см – 71 % (Колесник 2002, табл. 17). Атипові трикутні сколи 

левалуа становлять 2,5 %; технічний індекс левалуа в широкому розумінні 

(без обмеження сколами з черепахоподібних нуклеусів і левалуазькими 

вістрями) – 25,5; у вузькому розумінні –  2,7. 

Хоча переважають гладкі площадки, за даними О. В. Колесника індекс 

підправлення площадок для відщепів і пластин – 43,1; тонкого фасетажу – 

22,4. Зустрічаються площадки типу chapeau de gendarme. Наявні редуковані 

пізньопалеолітичні зони розщеплення. 

Технологія розщеплення на Білокузьминівці характеризується 

використанням пластинчастої, левалуазької в широкому розумінні техніки. 

Технічні традиції розщеплення нуклеусів представлено архаїчною 

радіальною з дископодібних нуклеусів, розвинутою левалуазькою і слабкою 

верхньопалеолітичною. Так, в техніці первинного розщеплення у вигляді 

плоскістного і об’ємного сколювання поєднувались технологічні ознаки 

середнього і верхнього палеоліту. Вважалося, що комплекс нуклеусів 

Бількузьминівки не має прямих аналогій серед мустьєрських пам’яток 
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Східноєвропейської рівнини, Криму та Кавказу й за перевагою в наборі 

пласких геометризованих форм для пластинчастого сколювання найбільше 

наближений до цхінвальської групи пам’яток (Південна Осетія) (Цвейбель, 

Колесник 1987, с. 16). Зараз в Східній Європі відомі інші пластинчасті 

індустрії із застосуванням біповздовжнього розщеплення (Єзупіль ІІІ, 

Кабазі ІІ шар ІІ та ін.), об’єднані в рамках одного технокомплексу 

(Степанчук 2006). Пластинчастих пласких нуклеусів багато в комплексах 

Молодово І і V, Шайтан-Коба, але вони менш виразні (Цвейбель, 

Колесник 1987, с. 17). Найближчими аналогіями лесовому комплексу 

Білокузьминівки вважаються індустрії 8-го горизонта стоянки Шлях на 

Середньому Дону та грота Бутешти в Молодові (Нехорошев 1999; Колесник 

2002). Останнім часом подібну техніку первинного розщеплення у вигляді 

серії пласких біполярних нуклеусів було відкрито в індустрії стоянки 

Коробчине-курган у Центральній Україні (Залізняк, Нездолій 2013). 

Однак, не зважаючи на пластинчасту основу індустрії, більшість 

знарядь зроблено на відщепах, отриманих середньопалеолітичною технікою 

(Колесник 2002, с. 204). 

Техніка розщеплення у витачівському комплексі. Нуклеусів – 14 

екземплярів; процент залишкових – 24. Редукція нуклеусів, як і глибина 

переробки сировини були незначними. За О. В. Колесником первинне 

розщеплення базувалося на кубоподібному, доцентровому і паралельному 

сколюванні з слабовипуклих поверхонь. Переважало паралельне сколювання 

з уні- і біполярних сплощених або слабовипуклих ядрищ. Фасетаж площадок 

характерний для двоплощадкових форм. З радіальних і кубоподібних 

нуклеусів сколювалися короткі, масивні відщепи. Переважає односпрямована 

огранка відщепів. Редукція площадок не розвинута. 

Індекси пластинчастості – 20%, загального фасетажу – 36%, тонкого 

фасетажу – 26,3%. Коефіцієнт масивності – 27. 

Ретушовані вироби бузького комплексу (рис. 26). Вторинну обробку 

в індустрії бузького комплексу Білокузьминівки представлено мустьєрською 
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ретушшю (переважає лускова багаторядна), ядрищним потоншенням, 

фрагментацією, тронкуванням, оббивкою. Хоча попереднім аналізом 

відмічаються як анкоши і макрозубчаста обробка, так і дрібна зубчаста 

ретуш, пов’язана з ретушшю утилізації (Цвейбель, Колесник 1992, с. 124), 

зараз зубчастість на кременях відноситься до псевдоретуші, яка утворилася 

завдяки деформації сколів в результаті вертикального переміщення 

артефактів (Колесник 2002). О. В. Колесник не береться за розрізнення 

справжніх і псевдозубчастих знарядь по причині відсутності ефективних 

морфологічних критеріїв; тому, незважаючи на присутність виразних 

зубчастих знарядь, дослідник відмовляється від зарахування зубчастої групи 

виробів до категорії знарядь (там само, с. 188), яка становить 334 вироби. 

Відщепів з ретушшю – 257. Таким чином, в останній інтерпретації індустрії 

бузького комплексу Білокузьминівки найчисельніша зубчаста група сколів, 

яка свого часу послужила причиною віднесення індустрії до зубчастої 

(Цвейбель 1971), розглядається як природно деформована. 

Серед мустьєрської групи знарядь гостроконечники одиничні (3 шт.) 

(рис. 26, 9), проте поширені й різноманітні скребла (101 шт.) (рис. 26, 10) 

(чисельні повздовжні прямі і опуклі; подвійні повздовжні прямі і опуклі). 

Наявні конвергентні скребла, поперечні скребла і частково двобічно 

оброблені форми. 

До верхньопалеолітичної групи відносяться різці на пластинчастих 

сколах (трансверсальні і кутові) (10 шт.) і атипові форми (12 шт.); характерні 

для індустрії обушкові ножі (121 шт.) (з опуклим ретушованим обушком, з 

косим ретушованим обушком, з підправленим обушком, на сколах типу 

debordant, з кірковим обушком) (рис. 26, 4); поширені поперечно тронковані 

сколи (59 шт.) (рис. 26, 3); наявні долотоподібні вироби на тонких відщепах 

(16 шт.) (рис. 26, 8); різцеподібні скребачки з високим лезом на подовжених 

сколах (19 шт.) (рис. 26, 13). Вирізняються нечисельні дископодібні вироби 

(переоформлені в знаряддя спрацьовані радіальні нуклеуси) (8 шт.) (рис. 26, 

11). Типологію колекції з бузького лесу за О. В. Колесником визначають 
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вироби з ядрищною обробкою (19 шт.) (рис. 26, 5). Цей тип вторинної 

обробки в індустрії бузького комплексу в основному використовувався для 

зниження масивності корпусу виробів. 

Найпоширеніша група кременів з зубчастим характером обробки 

визначається О. В. Колесником як неантропогенного походження «предмети 

із зубчастими краями», до яких зараховано 360 кременів, тобто чисельно 

зубчасті кремені перевищують всю сукупність виділених типів знарядь. За 

морфологією зубчастих країв (рис. 27) дослідник вирізняє наступні 

найтиповіші варіанти: 1) ділянки з глибокими виїмками; 2) тупокутні вістря з 

дрібною крайовою ретушшю; 3) «дзьоби», що чергуються з ретушшю; 

4) скреблоподібні краї. 

Таким чином, не приймаючи до уваги зубчасті кремені, набір знарядь 

бузького комплексу все рівно побудовано на таких сумнівних з точки зору 

наявності псевдоретуші типах знарядь (Матюхин 2001–2002) як обушкові 

ножі (переважно атипові і з природним обушком) і тронковані сколи (які в 

сукупності перевищують половину виділених О. В. Колесником знарядь), а 

вже потім різних скреблах. 

Ретушовані вироби витачівського комплексу (рис. 28). Вторинна 

обробка характеризується лусковою, лусково-східчастою і зубчастою 

ретушшю, фрагментацією, тронкуванням і ядрищною обробкою. Вироби з 

вторинною обробкою становлять 50 екземплярів. 

Набір знарядь утворено різними ножами, скреблами, тронкованими 

сколами і зубчастими виробами. Знаряддя переважно крупні (5–6 см) і 

масивні. Мустьєрську групу знарядь представлено одним гостроконечником, 

скреблами, серед яких поширені повздовжні опуклі. Наявні скребла з 

потоншеним корпусом і конвергентні, одне з яких має зубчасті краї. 

Нечисельні тронковані вироби, скребачкоподібні знаряддя, обушкові ножі. 

Зубчасто-виїмчасті знаряддя (9 штук) вважаються виразними і представлені 

зубчастими скреблами. 
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2.4 Пам’ятки в інших регіонах 

  

Круглик. Ранньопалеолітичне місцезнаходження Круглик знаходиться 

в Середньому Подніпров’ї і було розкопане в 1946 р. В. М. Даниленком на 

площі понад 150 м². Воно розташоване на правому березі Дніпра на високій 

терасі із закругленим рельєфом (урочище Круглик) неподалік від 

с. Федорівка Запорозької області. Зараз місцезнаходження затоплене 

водосховищами Днепрогеса. Геологію вивчав І. Г. Підоплічко. Ділянка 

становить частину розмитого з часів міндель-рису водорозділу внаслідок 

прориву давнього Дніпра через кристалічний щит, де знахідки було 

переміщено делювіальними процесами. Кам’яні артефакти представлено 

здебільшого невеликими укороченим сколами «клектонського» типу (понад 

1 тис.); процент нуклеусів (менше 10 штук) і знарядь (50 штук) невеликий. 

Сировиною слугував кварцит і кремінь, які приносилися здалеку. В інвентарі 

присутні грубі рубила і слаборетушовані знаряддя на відщепах. 

Пізніше колекцію найдетальніше аналізував С. В. Смирнов (1973 в 

Степанчук 2013). За його даними артефакти мають нижньопалеолітичний 

характер (1234 знахідки, включаючи незначну верхньопалеолітичну 

домішку). Нуклеусів і нуклеподібних уламків – 37, ретушованих виробів 

усього 17, переважають опуклі скребла, присутні скребачкоподібні вироби, 

але наявність рубил є суперечливою. Поширена незначна, розрізнена ретуш, 

яка, швидше за все, пов’язана зі слідами утилізації, ніж пошкодженнями під 

час перевідкладення. За В. М. Степанчуком (2013), який відмічає гарний стан 

збереження артефактів, колекція демонструє примітивну техніку 

розщеплення, слабкий рівень ретушування, який нагадує природні 

пошкодження або ефект використання сколів в якості знарядь. Разом з 

дрібними сколами з нерегулярною ретушшю присутні великі знаряддя для 

рубання. 

Традиційно індустрія Круглика відноситься до пізнього ашеля або 

«домустьє» з аналогіями в нижньому шарі Кіїк-Коба (Борисковский 1979, 
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с. 148). За іншими оцінками вона може потрапляти в рамки раннього мустьє. 

З техніко-типологічної позиції В. М. Степанчук згодний бачити вік Круглика 

як риський або навіть міндельський (Степанчук 2013, с. 179). Не 

виключається можливість належності пам’ятки до зубчастого типу індустрій 

(Гладилин 1976; Степанчук 2006, с. 103). 

Чулатове ІІІ або Зарівська Круча, відкрите В. І. Громовим в 1938 р., 

стало першим ранньопалеолітичним місцезнаходженням на півночі України 

(Новгород-Сіверський район Чернігівської області). На притоці Десни в гирлі 

балки було виявлено перевідкладені крем’яні артефакти разом з 

плейстоценовою фауною. Невелику колекцію (178 артефактів) в довоєнний 

час здобуто М. В. Воєводським, пізніше її ретельний техніко-типологічний 

аналіз здійснено Ю. В. Кухарчуком (1999), за яким комплекс віднесено до 

однобічної нелевалуазької непластинчастої нефасетованої зубчастої 

мікроіндустрії. 

Серед нуклеусів переважають паралельні, є радіальні та безсистемні. 

Основні заготовки – примітивні укорочені відщепи. Широкий індекс 

фасетажу – 29,8 %, вузький – 3,6 %, індекс пластин – 11,8 %. Вторинна 

обробка здійснювалася лусковою і східчастою ретушшю. Інвентар 

(31 знаряддя) побудований на зубчасто-виїмчастих (8 шт.; 25,8 %), скреблах 

(7 шт.; 22,5 %) і «різчиках» (7 шт.; 22,5 %), які пов’язано Ю. В. Кухарчуком з 

дзьобоподібними знаряддями М. К. Анісюткина. Також присутні рубила 

(2 шт.; 6,4 %), ножі і верхньопалеолітичні форми (4 шт.; 12,9 %). 

Традиційно пам’ятка розглядалася як раннє мустьє, але може 

відноситися і до його розвинутого етапу, хоча ситуацію ускладнює 

можливість наявності в колекції двох окремих культурно-хронологічних 

складових (там само). Загалом вона належить до тейякського технокомплексу 

разом з індустріями нижнього шару Стінки І і Бетово на Верхній Десні. 

Муховець І. Ця пам’ятка вважається найдавнішою на Сумщині. 

Знаходиться на мису в яру Муховець (місто Ромен) і досліджувалася 

Ю. В. Кухарчуком (2000) в другій половині 1990-х років. Колекція становить 



 84 

усього кілька десятків крем’яних артефактів, які не мають чіткої 

стратиграфічної прив’язки, будучи «розпорошені» в товщі плейстоценових 

відкладів. Принаймні частина з них походить з горизонтів, визначених як 

прилуцький ґрунт. Індустрію віднесено до ранньопалеолітичних через 

присутність «рубил». Вона визначається як мікролітична непластинчаста 

нелевалуазька з суттєвим вмістом зубчасто-виїмчастих знарядь. 

Статистичний аналіз через малу кількість знарядь не робився. 

Мікролітичність колекції пояснюється особливостями вихідної сировини. В 

інвентарі також представлено скребла, скребачки, проколки, «різчики». 

Загалом за виразними техніко-типологічними особливостями 

(мікролітоїдність, поширення групи IV, наявність скребачок) індустрію 

віднесено до тейякського технокомлексу з найближчими аналогіями в 

мустьєрських мікроіндустріях сусідніх регіонів (Чулатове ІІІ на Чернігівщині 

і Бетово на Брянщині). 

Точильниця. В. К. Пясецький (особисте повідомлення) відносить до 

зубчастого мустьє індустрію місцезнаходження Точильниця в 

Житомирському Поліссі. Про стоянку було опубліковано геологічні 

відомості в 1990 р. Датується перехідним періодом – 37–34 трт 

(Пясецький 1999). Великий процент нуклеусів (дископодібних і зустрічного 

зняття) визначає стоянку як майстерню. Індустрія нелевалуазька. 

Точильницю згадано серед поліської територіальної групи пам’яток 

В. М. Степанчуком (2006, с. 93). Знахідки, вірогідно, перевідкладено. 

Колекція складає 474 крем’яних артефакти, з яких нуклеусів 6 % (29). 

Переважають однобічні радіальні. Технічні індекси: Ilam=4,2; IFl=48; 

Ifs=15,1. Типологічно поширені зубчасто-виїмчасті (39 %), є скребла, 

скребачки (2), рубильце.  
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2.5 Висновки до розділу 

 

В розділі висвітлено зубчасті пам’ятки України окрім нещодавно 

досліджених Андрівки 4 та Маслове 5 у нововідкритому палеолітичному 

регіоні в басейні Південного Бугу. Їх представлено як печерним типом в 

Криму, так і лесовими стоянками в континентальній Україні. Техніко-

типологічно вказані індустрії розрізняються в першу чергу за особливостями 

техніки отримання сколів і за наявністю біфасіального виробництва. 

Метричний критерій В. М. Гладиліна в класифікації індустрій не виявився 

виправданим (Степанчук, Чабай 1986), а виразно відмінні типи знарядь на 

сколах не завжди присутні в інвентарях, де переважають зубчасто-виїмчасті 

вироби. Таким чином виділяються:  

1) індустрії типу нижнього шару Кіїк-Коба з «примітивним» 

безсистемним («клектонським») і паралельним розщепленням, технологією 

скибкового сколу («салямі») і відсутністю біфасів;  

2) парамікокські індустрії (Стінка І, ГАБО) з поєднанням радіальних 

(доцентрових) і паралельних нуклеусів і двобічними листоподібними 

наконечниками;  

3) бузько-витачівська індустрія Білокузьминівки з пластинчастим 

«левалуазьким» розщепленням і без біфасів. 

З типологічного боку інвентар більшості індустрій разом з зубчасто-

виїмчастими включає оригінальні форми знарядь: тейякські гостроконечники 

(нижній шар Кіїк-Коба); ориньякоїдні скребачки й різноманітні 

дзьобоподібні вироби (стінківська індустрія); обушкові ножі і вироби з 

ядрищним потоншенням (бузький комплекс Білокузьминівки). Характер 

зубчасто-виїмчастої групи знарядь надає можливість казати й про її 

особливості на рівні окремих пам’яток: на відміну від нижнього шару Кіїк-

Коба, для Стінки І більш поширена мікрозубчаста обробка (виїмки < 7 мм), 

тоді як у випадку Білокузминівки вона може бути різномантнішою. 
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В рамках сучасного поняття технокомплексу, пов’язаного з «шляхами 

розвитку» Г. П. Григор’єва (Аникович и др. 2007) розглянуті індустрії також 

потрапляють до 3-х різних груп. Нижній шар Кіїк-Коба і північно-східні 

місцезнаходження (Чулатове ІІІ, Муховець І) пов’язуються з так званим 

тейякським технокомплексом (Гладилин 1985; Кухарчук 2002), 

Білокузьминівка (бузько-витачівський комплекс) відноситься до 

мустьєрського пластинчастого технокомплексу (Чабай 2006), а «преселет» 

Стінки І становить своєрідний прояв селетоїдного технокомплексу, 

виниклого на тейякоїдній основі з ориньякоїдними рисами (Анисюткин 2005) 

(або парамікокський за В. М. Степанчуком (2006), куди входить і верхній 

шар ГАБО).  

Єдине, що об’єднує ці індустрії, окрім Білокузьминівки, поза їх 

зубчастим контекстом, це «тейякоїдний» елемент, який традиційно 

характеризується примітивним розщепленням, невеликими розмірами 

заготовок і відсутністю біфасів (Гладилин 1976, с. 94–95). Але насправді і для 

бузького комплексу Білокузьминівки фіксуються невеликі розміри заготовок 

і знарядь, більшість з яких отримана в рамках середньопалеолітичної техніки 

розщеплення (Цвейбель 1971; Колесник 2002). Для стінківської індустрії, яка 

раніше фігурувала як «зубчасте мустьє з тейякською традицією» 

(Анисюткин 1973; 1977) тейякоїдна основа на базі тейяка грота Старі 

Дуруїтори в Молдові полягає в «архаїчному» клектонському розщепленні та 

ориньякоїдних формах скребачок (Анисюткин 2005). В класифікації 

В. М. Гладиліна (1976) нижній шар Кіїк-Коба і нижні шари грота Старі 

Дуруїтори якраз об’єднані в один тип «мікромустьє зубчасте». Але проблема 

полягає в тому, що поняття «тейякоїдності» відрізняється своєю розмитістю і 

непевністю, а зараз і взагалі поставлено під сумнів (Dibble et al. 2006; 

Вишняцкий 2011). 



 87 

РОЗДІЛ 3 ЗУБЧАСТІ ПАМ’ЯТКИ БАСЕЙНУ Р. ВЕЛИКА ВИСЬ 

 

3.1 Андріївка 4 

 

Топографія. Географічно пам’ятка відноситься до придніпровської 

височини на південному сході Європейської рівнини. Це центральні території 

України в межиріччі середньої течії Дніпра і Південного Бугу в межах 6 

областей. 

В геоструктурному відношенні придніпровська височина входить до 

зони кристалічних порід Українського щита, які визначають ландшафтні 

особливості регіону. Придніпровська височина простягається в напрямі 

північний захід – південний схід і становить плато з середніми висотами 

200 м, яке знижується на схід і південний схід. Ландшафт характеризується 

чергуванням плоских вододілів з глибокими долинами річок і балками. 

Досліджувана пам’ятка знаходиться в південній частини 

придніпровської височини на півдні лісостепової зони, де території зараз 

інтенсивно розорюються в ході сільськогосподарської діяльності. В цій 

частині придніпровської височини вододіли широкі, рідко розчленовані 

балками з пологими схилами. Річкові долини зазвичай мають до 4-х добре 

виражених надзаплавних терас. Глибина долин може досягати 90 м. 

В гідрографічній мережі Андріївка 4 належить до басейну р. Велика 

Вись, яка разом з р. Тикіч утворює р. Синюху, що в свою чергу відноситься 

до басейну р. Південний Буг і є його лівою притокою, а р. Велика Вись 

відповідно лівою притокою р. Синюха. Р. Велика Вись довжиною 166 км 

(площа басейну складає 2860 м² ) протікає територіями 2-х областей України 

– Кіровоградської та Черкаської, і характеризується коритоподібною 

долиною шириною близько 4 км, глибиною 40 м. Русло річки слабохвилясте, 

шириною до 20 м. Похил річки складає 0,55 м/км. 

Пам’ятка потрапляє в межі території гідрологічного заказника 

загального значення «Велика Вись» площею 568 га у заплаві р. Велика Вись 
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та її правої притоки р. Гептурка між м. Новомиргород Кіровоградської 

області і селами Листопадове і Лікареве. 

Місце розташування пам’ятки – на краю плато (в межах третьої 

надзаплавної тераси) правого берега р. Велика Вись за 1 км на захід від 

с. Андріївка Новомиргородського району (рис. 14; 29–32). Підйомний 

крем’яний матеріал до 1994 р. (коли урочище припинили розорювати) 

періодично збирався на оранці та задернованій верхній частині схилу плато, 

який приблизно на 30 м підіймається на заплавою і має абсолютну висоту 

162–168 м. На початок 2010-х років знахідки кременю зустрічалися вздовж 

краю плато в меридіональному напрямку на ділянці розмірами приблизно 

360х80 м. За даними П. І. Озерова раніше площа зборів матеріалу складала не 

менше 500х300 м (Степанчук и др. 2005). О. В. Цвек, яка першою з 

археологів відвідала стоянку в кінці 1980-х років, наводить цифри в 

500х100 м (Цвек, Озеров 1987–1989). Таким чином, за 30 років з відкриття 

пам’ятки пляма поверхневих кременів поступово зменшилася внаслідок 

систематичних зборів П. І. Озерова (до 1994 р.) і розорювання прилеглої 

території. 

Зі сходу і заходу ділянка поширення підйомного матеріалу 

обмежується давніми балками, які в процесі сучасних досліджень стоянки 

отримали відповідні умовні назви - Східна та Західна (рис. 31). На території 

стоянки сліди давніх ярків, як і згадані балки, розрізають схил вбік заплави. 

В пізньому плейстоцені ця територія була зручним місцем для влаштування 

стоянки палеолітичних мисливців завдяки південній експозиції схилу і 

панорамному краєвиду на долину річки, що дозволяло контролювати 

переміщення груп промислових тварин. Сучасна заплава р. Велика Вись на 

цій ділянці має ширину близько 1 км. 

Географічні координати стоянки – 48º47'19'' п. ш., 31º34'14'' с. д. 

Літологічна стратиграфія. За регіональною стратиграфічною схемою 

четвертинних відкладів верхню частину лесово-ґрунтової послідовності на 

місці стоянки (рис. 33; 34) представлено (Матвіїшина, Дорошкевич 2013) 
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голоценовими ґрунтами, бузьким лесом, витачівським палеопедокомплексом 

і удайським лесом. 

В першу чергу відклади на схилі характеризуються слідами дуже 

інтенсивної діяльності ґрунтової фауни та флори (численні кротовини, 

червоточини, дендрити) і присутністю карбонатних горизонтів. 

Голоценові відкладі потужністю до 0,45–0,7 м включають ряд 

генетичних горизонтів (гумусових і гумусово-перехідних з чіткими межами 

між ними). Морфогенетичні особливості визначають ці ґрунти як чорнозем 

типовий малогумусний, частково змитий з плато внаслідок 

сільськогосподарської діяльності. 

Нижче на глибині 0,7–0,9 м залягає бузький горизонт максимального 

вюрмського похолодання (24–19 трт, КІС 2), представлений світло-палевим 

лесом, неоднорідним внаслідок потужної активності землериїів, грудкувато-

розсипчатим, карбонатним. 

На збереження попереднього, витачівського комплексу палеоґрунтів 

(0,9–1,5 м) окрім землерийних тварин впливали ще кріогенні процеси 

бузького часу (у вигляді морозобійних тріщин, клинів, деформацій ґрунту), 

що призвело до його сильної руйнації та неоднорідності. Відклади 

середньосуглинкові, ущільнені, слабо озалізнені та оглинені. Генетичні 

горизонти не простежуються. Всю товщу було умовно розподілено на 

верхню (0,9–1,1 м) та нижню (1,1–1,5 м) частини. За кольором нижня частина 

більш бура, ніж верхня, і має добре виражений горизонт карбонатного 

ілювію. Витачівське ґрунтоутворення відповідає серії стадіалів та 

інтерстадіалів КІС 3 (57–24 трт). 

Нижче з глибини 1,5 м починається потужний удайський лесовий 

горизонт, представлений однорідними, пухкими, карбонатними світло-

палевими лесами з виконаними витачівським ґрунтом кротовинами. Саме цей 

горизонт демонструє сліди найінтенсивнішого процесу лесонакопичення на 

стоянці, яке відбувалося під час пленігляціалу першої половини вюрму 

(КІС 4, 71–57 трт). 
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Шурфами з дна розкопу, максимально опущеними до глибини 6,2 м, 

було простежено ймовірні сліди рис-вюрмських ґрунтів останнього 

міжльодовиків’я (рис. 33). Наразі палеогеограф Ж. М. Матвіїшина, яка 

оглядала профілі шурфів 2013 р., з відмітки 4,2 м визначила прилуцький 

горизонт (КІС 5а-с, 71–103 трт). 

Така стратиграфічна послідовність характерна для Андріївки 4 в 

цілому, але на окремій ділянці стоянки було виявлено дуже незвичне 

геологічне утворення у вигляді похованого яру з приярками, який поперечно 

перерізав удайський рельєф схилу вбік заплави до глибини 4,3 м від сучасної 

поверхні і був заповнений витачівськими відкладами (рис. 38; 39; 43; 44). 

Ж. М. Матвіїшина досліджувала профілі давнього яру, але ці результати 

залишилися неопублікованими. Відомо, що формування основної балки 

пов’язане з раннім етапом витачівського ґрунтоутворення, тоді як приярки 

функціонували пізніше. Витачівське заповнення яру є неоднорідним: над 

самим його дном простежуються темні плями, які можуть вказувати на 

заболочений горизонт. 

Археологічна стратиграфія, тафономія і датування. Саме в 

витачівській пачці залягали здебільшого патиновані молочною патиною 

кремені верхнього шару Андріївки 4, тяжіючи до її верхньої частини. 

Найбільш насичені знахідками горизонти знаходилися на глибині 1–1,4 м. 

Окремих стратиграфічних горизонтів або морфологічних відмінностей між 

крем’яними виробами з різних рівнів цієї пачки не простежено (Залізняк 

та ін. 2013а) Кремені не утворювали суцільних, «килимових» поверхонь 

помешкання, рівномірно насичуючи всю товщу горизонтів концентрації. 

Різноманітність позицій окремих артефактів в ґрунті (часто вертикальна або 

під нахилом) говорить про перевідкладеність шару, яка відбулася внаслідок 

кріотурбації з бузького горизонту і через руйнацію ходами землерийних 

тварин (рис. 35). За Ж. М. Матвіїшиною, кріотурбація стала каталізатором 

делювіальних процесів в післявитачівський час, які переміщували матеріал 

вниз по схилу, через що кремені опинилися в бузькому лесі і на сучасній 
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поверхні (там само, с. 264). Додатковими факторами постдепозиційних 

зрушень виступали активність ґрунтової фауни та сільськогосподарська 

оранка. 

Але, схоже, що переміщення артефактів не було значним – більш 

вертикальним, ніж горизонтальним. Можна казати про кращу збереженість 

основного горизонту культурного шару і окремих його ділянок із знахідками 

кременів в положенні in situ, що було відмічено під час досліджень (Залізняк 

та ін. 2013а, с. 19; Матвіїшина, Дорошкевич 2013, с. 264). На це додатково 

вказують планіграфічні спостереження, за якими фіксуються локальні 

скупчення кременів – «точки» (рис. 40), а також категорійний склад 

продуктів розщеплення, коли в скупченнях наявні не лише крупні сколи, а й 

дрібні уламки та лусочки, чого не могло бути в умовах змивів з плато, які б 

відокремлювали матеріал за розміром і вагою. 

Аналіз стану збереженості кременів також підтримує сприйняття 

верхнього шару Андріївки 4 як перевідкладеного незначним чином. В той час 

як переміщені кремені на денній поверхні і в верхніх літологічних 

горизонтах повністю патиновані густою порцеляновою патиною, мають 

помітний люстр і еродовані поверхні зі слідами решітки вивітрювання, 

артефакти в витачівському ґрунті збереглися набагато краще. Це пов’язано зі 

збереженням ними початкових позицій залягання.  

Характерною особливістю вигляду кременів, що займають 

горизонтальні позиції в шарі, є тафономічно обумовлена дихотомія 

поверхонь (рис. 37; 54; 76; 80; 81). Верхню поверхню завжди вкрито 

молочно-білою патиною, а нижню – кіркою вапнякового натеку, так званою 

«вапняковою сорочкою», яка, вірогідно, утворилася через дію ґрунтових вод. 

Вона може бути настільки міцною, що повністю очистити артефакт вдається 

лише за допомогою вимочування в кислотному розчині. Ця кірка 

унеможливлювала й уповільнювала процес патинування, тому під нею 

поверхня кременів зберегла свіжий вигляд або частково вкрита лише легкою 

блакитною патиною. Деякі кремені мають непатиновані ділянки поверхонь 
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не вкритих карбонатним натеком, що вказує на неоднорідність фізико-

хімічних процесів у витачівських ґрунтах, які сприяли патинуванню. Вказана 

постійна умова збереження кременів в шарі говорить про відносну 

стабільність їх залягання у витачівських відкладах. 

Нижче рівня концентрації матеріалів верхнього шару (1–1,4 м) до 

глибини 2 м знаходяться так звані «перехідні» горизонти, хоча рівень 1,4–

1,6 м теж може відноситися до верхнього шару, становлячи його нижню, 

розтягнуту землериями частину або навіть окремий горизонт. 

В заповненні яру під верхнім шаром залягали культурні горизонти з 

непатинованим або слабо патинованим кременем і збереженою кісткою – так 

званий «нижній шар» Андріївки 4. Основні знахідки знаходилися in situ на 

глибині близько 4 м на дні яру, але до нижнього шару також віднесено всі 

горизонти з непатинованим кременем, починаючи з рівня 1,8 м, що 

підтверджують результати ремонтажу (Залізняк та ін. 2013а, с. 25). Однак, 

незважаючи на це, вочевидь тут ми маємо справу з окремими епізодами 

помешкань, що утворювалися в процесі заповнення яру відкладами. Їх 

маркують великі конкреції кременю, кістки та нуклеуси, які не могло бути 

тафономічно переміщено, як, вірогідно, у випадку ремонтажу. Такими 

епізодами можуть бути горизонти 2,4–2,6 м, 2,8–3,4 м.   

Надалі розкопки яру показали, що, хоча тафономічна ситуація в його 

умовах і була набагато кращою для збереження культурних решток, ніж у 

верхньому шарі, артефакти на окремих ділянках частково було переміщено, 

особливо на дні яру нижче по схилу, де, вірогідно, «точки» неандертальців 

було розмито водними потоками. 

Таким чином, у витачівських відкладах діяли різні тафономічні 

чинники, що з одного боку обумовили гарну збереженість кременів в яру, а з 

іншого – значно більший рівень постдепозіційних фізико-хімічних змін 

їхнього стану на вищих горизонтах. Також різну інтенсивність ці процеси 

мали і в самому верхньому шарі, що підтверджується як загальним патерном 

збереження кременів (різне руйнування поверхонь через утворення 
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«вапнякової сорочки»), так і специфічними ознаками дій окремих 

тафономічних явищ – сліди дендропатини на деяких кременях, сильніші 

прояви озалізнення на їхніх поверхнях. Як видно на фото артефактів з 

окремих квадратів верхнього шару (рис. 37), колір кірки може варіювати від 

червоного і рожевого до жовтого і коричневого. 

Датування. За регіональною стратиграфічною схемою верхній шар 

Андріївки 4 співвідноситься з верхньою пачкою витачівських горизонтів і 

відповідно геохронологічно визначається в межах 40–30 трт. 

В 2016 р. завдяки сприянню американського професора Дж. Хофекера 

за дуже рідкісним для верхнього шару зразком кістки (уламок кінцівки коня з 

епіфізом) гарного стану збереженості було отримано єдину радіокарбонову 

дату (UCIAMS # 176692) – 40070 ± 990 BP. Вона узгоджується з геологічним 

датуванням, визначаючи нижню межу існування зубчастої індустрії, адже 

кістка походить з найглибшого горизонту верхнього шару 1,4–1,6 м на межі з 

відносно стерильним прошарком над нижніми горизонтами, що залягають в 

яру. 

Методика розкопок. У ситуації порушеного землериями та 

кріотурбацією верхнього шару стоянки, який утворює потужну пачку (до 1 м) 

культурних нашарувань, останні розбиралися за умовними 20-см 

горизонтами вертикальними лопатними зачистками, а також ножами та 

шпателями. Скупчення артефактів і кістки зачищалися дрібним інструментом 

для фотофіксації і позначенні на плані (рис. 40–41). Плани складалися для 

кожного окремого горизонту, починаючи з рівня 0,6–0,8 м. Знахідки 

наносилися у вигляді умовних позначок, а крупні кремені та кістки 

зарисовувалися в масштабі. 

Така ж приблизно методика використовувалась і для розкопок 

заповнення яру, яке через значну глибину залягання (до 4-х м) кожного 

сезону можливо було розкрити лише на обмеженій площі. На плані кожного 

горизонту зачистками фіксувалися контури яру (рис. 42; 44); повністю 

розчищалися окремі поверхні з культурними рештками. 
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Кам’яні індустрії. За 4 роки розкопок Андріївки 4 (2012–2015 рр.) 

було отримано понад 14 тисяч крем’яних артефактів з верхнього шару і 5370 

з нижнього. Багатотисячну колекцію підйомного матеріалу стоянки за довгі 

роки зібрав першовідкривач пам’ятки П. І. Озеров. Її було передано до різних 

наукових установ, включаючи Інститут Археології НАНУ, де вона 

зберігається в музейних фондах. 

Мустьєрський характер пам’ятки вперше визначила О. В. Цвек, яка в 

кінці 1980-х рр. проводила археологічне обстеження Новомиргородського 

району. В її звіті вона фігурує як Андріївка пункт V з підйомним матеріалом 

представленим «мустьєрськими відщепами, скреблами, гостроконечниками» 

(Цвек, Озеров 1987–1989, с. 3а, рис. 2). 

Аналіз Л. В. Кулаковської. На базі колекції підйомного матеріалу (4–

5 тис. артефактів) Л. В. Кулаковська зробила першу узагальнену техніко-

типологічну характеристику Андріївки 4 (Кулаковская 1997). Стан 

збереження артефактів характеризується відсутністю слідів обкоченості. 

Переважаючим типом нуклеусів є дископодібний при наявності одно- і 

двоплощадкових ядрищ. Характерними особливостями дебітажу стоянки 

наводяться велика кількість пренуклеусів, первинних і напівпервинних 

сколів, присутність скибкових сколів. 

Також було проаналізовано понад 500 знарядь. Ретуш лускова, 

східчаста і підпаралельна. Часто спостерігається зубчаста обробка. Відмічено 

наявність двобічного оформлення леза і нехарактерність акомодаційних 

ділянок. 

Типологічний набір складається зі скребел простих і поперечних 

опуклих і прямих, а також подвійних, вентральних і альтернативних форм, 

зубчасто-виїмчастих і дзьобоподібних знарядь, поодиноких 

гостроконечників, скребачок і сколів з ретушшю. Процент скребел і 

зубчасто-виїмчастих знарядь визначений як однаковий. Двобічна техніка 

виготовлення знарядь представлена незначною кількістю уламків 

наконечників та їхніх напівфабрикатів. 
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Схожий техніко-типологічний вигляд Л. В. Кулаковська відмітила і для 

інших середньопалеолітичних колекцій з цього району. Більш віддалені 

паралелі, можливо, простежуються в східному напрямку – серед пам’яток 

дніпровського Надпорожжя та Донбасу.  

Аналіз В. М. Степанчука. В середині 2000-х років ним було 

проаналізовано підйомну колекцію з Андріївки 4, передану П. І. Озеровим до 

Черкаського краєзнавчого музею, і зроблено систематичний опис її частини 

(41 артефакт) (Степанчук и др. 2005, с. 37–41). За станом збереженості 

крем’яні артефакти виглядали однорідними: інтенсивно патиновані молочно-

білою патиною, часто кородовані, не обкочені, слабо люстровані, деякі з 

ділянками вапнякового натеку. Їхньою характерною ознакою була 

фрагментованість, яка мала давнє походження, на що вказувала сильна 

патина на зламах. Сліди реутилізації спостерігалися лише на поодиноких 

виробах (слабкіше патинування робочих лез). 

Гомогенними ці матеріали було визнано і за їхніми техніко-

типологічними характеристиками. Техніку розщеплення визначено як 

архаїчну, на що вказував дуже низький рівень фасетажу з домінуванням 

гладких і кіркових площадок, а також поширеність похилих; велика кількість 

первинних і напівпервинних масивних сколів за наявності скибкових; 

відсутність пластин і низький показник пластинчастих відщепів; присутність 

дископодібних нуклеусів. Інвентар складений з зубчастих знарядь і 

різноманітних, часто поперечних скребел. Гостроконечники рідкісні, біфаси 

в цій частині колекції відсутні. Окремі нуклеуси може бути визначено як 

чопінгоподібні. Серійно представлено масивні кінцеві скребачки (рис. 48, 8) і 

поодинокими екземплярами виразні різці (рис. 48, 11). Таке незвичне 

поєднання середньопалеолітичних і верхньопалеолітичних форм знарядь не 

знайшло прямих аналогій в середньому палеоліті України, окрім формальної 

схожості завдяки поширеності скребачок і зубчастих з пам’ятками 

стінківсько-дуруїторскої єдності Придністров’я. Матеріали Андріївки 4 було 

віднесено до варіанту середнього палеоліту з примітивною технікою 
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розщеплення і подібною до верхньопалеолітичної групою знарядь, який 

зустрічається серед довюрмських індустрій Європи. З огляду на це було 

висловлено припущення про риський вік пам’ятки – давніший за 130 трт. 

Дані наведеної таблиці (там само, с. 38–40) дозволяють поточнити 

окремі техніко-типологічні характеристики проаналізованої вибірки. 

Нуклеуси представлено одно- та двобічним дископодібним, одно- та 

трьохплощадковим і чопінгоподібним. Двогранних та багатогранних 

площадок (рис. 48, 4, 5, 10) більше ніж гладких. Більшість сколів первинні, 

або мають збережені ділянки кірки. Паралельна огранка (27,7 %) трохи 

переважає над доцентровою (25 %), також поширено перпендикулярну 

(13,8 %). За таблицею серед ретушованих виробів (рис. 48) домінують сколи 

з ретушшю (часто ретушшю утилізації) та різні скребла, зубчасті форми 

відсутні. Скребла переважно прості повздовжні, але трапляються подвійні, 

конвергентні, кутасті (рис. 48, 1–5). Одна форма має природний обушок 

завдяки використанню в якості заготовки скибкового сколу (рис. 48, 1). 

Вирізняється серія скребачкоподібних знарядь (рис. 48, 7–9), більшість з яких 

становить комбіновані форми з поперечними і повздовжніми лезами, 

визначені як скребла-скребачки. Поодинокими екземплярами представлено 

сколи з базальним потоншенням (рис. 48, 6), також наявні подвійний скобель 

і дзьобоподібне знаряддя (рис. 48, 10). 

В результаті аналізу було зроблено висновок про ймовірну 

гомогенність комплексу Андріївки 4, хоча велика площа поширення кременів 

припускала залишки кількаразових або періодичних епізодів заселення 

території стоянки давніми колективами (Степанчук 2006, с. 104). 

Подальші обстеження пам’ятки в 2006–2008 рр. збагатили техніко-

типологічний арсенал  Андріївки 4 безсистемними нуклеусами, виїмчастими 

знаряддями типу біл-хуків, ножами і поодинокими біфасами (Степанчук 

та ін. 2008, с. 25), що лише підкреслювало архаїчність комплексу.   

Втім, поява колекцій зі стратифікованого контексту  змінила попереднє 

уявлення В. М. Степанчука про гомогенність індустрії Андріївки 4 
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(Степанчук та ін. 2013б). Сумніви в цьому з’явилися ще під час попередніх 

робіт на місцезнаходженні: надто великою була площа підйомних зборів і 

нерівномірним поширення знахідок, щоб пов’язати всі ці матеріали з 

активністю однієї давньої групи населення або культурно споріднених 

популяцій. До того кремені з різних ділянок все ж таки демонстрували певні 

відмінності за станом збереження. 

Нові матеріали розкопок 2012 р. дозволили порівняти між собою 

підйомну колекцію та артефакти з верхнього і нижнього шарів Андріївки 4 

на предмет їхніх фізичних характеристик. На загальному тлі представленості 

нижнього шару непатинованими виробами, а верхнього – патинованими, 

було відмічено неоднорідність стану збереження артефактів в обох шарах, 

що проявлялося в різній інтенсивності люстражу, патинування, корадування 

поверхонь сколів і забарвленні жовневої кірки. І в підйомній колекції, і в 

верхньому шарі виявлено ознаки реутилізації. Головним результатом стала 

градація артефактів за кольором кірки на дві групи: сірі (різного стану 

збереженості) і червоні (завжди інтенсивно патиновані або люстровані і 

корадовані, тобто за «загальним уявленням» про зв'язок інтенсивності 

руйнування поверхні негативів з часом – найдавніші). Присутність сірих і 

червоних артефактів у поверхневій колекції та обох культурних шарах, 

означало поєднання в цих зібраннях різночасових матеріалів, наприклад, 

домішку «більш давніх, ніж прилуки–удай» у випадку нижнього шару 

(Степанчук та ін. 2013б, с. 289). Додатково на гетерогенність верхнього 

шару, названого «витачівським горизонтом», вказувало припущення про 

однаковість тафономічних процесів, що мали зазнати артефакти, відкладені 

безпосередньо на місці стоянки. В цій самій монографії (Залізняк та ін. 2013а, 

с. 25–26) наводиться висновок Ж. М. Матвіїшиної, що нижній шар Андріївки 

4 залягає в похованому яру та пов'язаний з ранньовитачівськими відкладами. 

Отже, в ситуації, коли єдиний витачівський горизонт надав абсолютно 

відмінні зразки збереження культурних решток, складно казати про 
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тафономічну «однаковість» для відкладів, утворених протягом понад 20 

тисяч років. 

Причиною існування червоних артефактів, на думку В. М. Степанчука, 

могло бути або їх походження з невідомих в окрузі «червоних» покладів 

сировини, або їх проміжкове перебування в так само невідомих тут «червоно-

забарвлених» ґрунтах, схожих на завадівські. На користь останньої версії 

свідчать сліди «червоного седименту» в западинах на поверхні негативів 

окремих виробів. 

Ці два комплекси, виділених в межах верхнього шару – «витачівський» 

(артефакти без ознак червоного забарвлення) (98 шт.) і «з червоних 

відкладів» (26 шт.) надалі було порівняно за техніко-типологічними 

характеристиками. З технічного боку було проаналізовано огранення 

відщепів і ударні площадки. Хоча статистично ці дві серії не відповідають 

одна одній – «червоних» артефактів майже в 4 рази менше, виглядають вони 

більш «прогресивно» на тлі типово середньопалеолітичних показників для 

«витачівського» матеріалу (Степанчук та ін. 2013б, табл. 3, 4) через 

домінування паралельного огранення (за відсутністю доцентрового) та 

наявності реберчастих сколів. Серед площадок «витачівського» комплексу 

найбільше гладких (61,54 %), присутні кіркові (15,38 %), індекси фасетажу 

складають 23 (широкий) і 11,5 (вузький), що демонструє суто 

середньопалеолітичний характер розщеплення. Також відмічено сліди 

редукції зони удару і губок на 19,2 % сколів (там само, табл. 5). 

З іншого боку «витачівський» комплекс має більший показник 

пластинчастості – окрім дископодібних одно- та двобічних нуклеусів, там 

зафіксовані «напівоб’ємні нуклеуси для пластин і пластинчастих сколів», 

яким в колекції відповідає «мізерна серія…переважно двоскатних 

пластинчастих сколів». Специфічною особливістю комплексу постає 

«надзвичайно поширена» техніка навмисного фрагментування сколів у 

вигляді відсікання їхніх країв (простежена на 42 % всіх знарядь). 
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Типологічний набір обох комплексів схожий (табл. 2, рис. 91) – 

виділяються різноманітні скребла, зубчасті та «шипоподібні» вироби, атипові 

скребачки, біфаси, яких більше серед «червоних» артефактів, але у 

«витачівській» серії присутня характерна листоподібна форма. Відмічено 

часту альтернативну зубчасту або слабо зубчасту обробку лез інструментів.         

Таким чином зроблене нове припущення про те, що Андріївка 4 є 

«конгломератом різночасових стоянок» (Степанчук та ін. 2013б, с. 288, 290). 

Нижній шар, на відміну від поверхневих матеріалів і верхнього шару, 

визнається «практично гомогенним», але для обох шарів можлива наявність 

різночасових горизонтів. В культурному плані матеріали з обох шарів мають 

середньопалеолітичний характер; «витачівський» комплекс відноситься до 

зубчастого варіанту, а нижній шар від нього «фаціально відмінний». 

Найцікавішою постає природа «червоного» комплексу, для якого 

пропонується походження з теплого та вологого періоду середнього 

плейстоцену (можливо, завадівський час), після чого ці матеріали було 

перекрито наступними відкладами, а у витачівський час їх було «широко 

використано» носіями зубчастої індустрії верхнього шару як «вторинне 

родовище сировини», тобто реутилізовано. Саме цей комплекс має 

«найближчі територіальні аналогії» в стінківсько-дуруїторській єдності 

Придністров’я.      

Аналіз Л. Л. Залізняка та Ю. В. Кухарчука. Наступними 

дослідниками пам’ятки було проаналізовано кам’яні колекції, отримані в 

результаті розкопок стоянки протягом 2012–2014 рр., і висвітлено результати 

в низці публікацій (Залізняк та ін. 2013а; 2014; 2015). Автор постійно 

приймав участь в цих роботах, виконуючи камеральну обробку матеріалів, 

метричне сортування і статистичні підрахунки тривіальних сколів. Типолого-

статистичний склад індустрій Андріївки 4, визначений в ході цього аналізу, і 

пораховані на його основі техніко-типологічні індекси наведено у 

відповідних таблицях (табл. 1; 25). 
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Комплекс верхнього шару визнано середньопалеолітичним з 

непластинчастим і нелевалуазьким характером. В техніці первинного 

розщеплення, спрямованій на отримання грубих масивних макролітичних 

заготовок (понад 5 см), спостерігаються два основних варіанти сколювання – 

радіальний з дископодібних нуклеусів і паралельний з протопризматичних 

(рис. 49). 

Типологія індустрії верхнього шару Андріївки 4 ґрунтується на 

надзвичайному поширенні зубчасто-виїмчастих знарядь (понад 80 %) і 

ретушованих відщепів і уламків «зі спорадичною, часом мінімальною 

ретушшю з кількох фасеток, які утворюють зубчастий край», що становить 

проблему морфологічного наближення цих двох типологічних категорій. 

Зубчастий тип знаряддя пов'язано саме із зубчастими обрисами робочого 

краю, що могло утворюватися як шляхом ретушування, так і «виламування 

кромки…виїмками». Зубчасті знаряддя (рис. 57; 58; 59, 7–11) різноманітні й 

типологічно поділяються за формою заготовки (зубчасті на овальних і 

підокруглих первинних відщепах, зубчасті на пластинчастих відщепах) і 

кількістю лез (найпоширеніші однолезові, надалі дволезові, конвергентні та з 

ретушшю по периметру). Виїмчасті (скобелі) (рис. 60) переважно прості з 

ретушованими виїмками. Особливу серію утворюють специфічні вироби, 

названі подвійними скобелями з шипом (рис. 60, 8–12). Відмічено відсутність 

гостроконечників (якщо не рахувати поодинокі конвергентні скребла) і 

атиповість більшості скребел (рис. 56), часто наближених до зубчастих форм. 

Зафіксовано ознаки біфасіального виробництва у вигляді поодиноких 

фрагментів двобічних знарядь (рис. 54). Верхньопалеолітичні типи знарядь 

(скребачки, різці, проколка) нечисленні й мають атиповий вигляд, хоча 

окремі різці доволі виразні (рис. 59, 1–6). З колекції 2012 р. 

Ю. В. Кухарчуком було виділено групу «різчиків» (8 шт.) – знарядь з 

оформленим виступом-дзьобом і ріжучою кромкою, які може бути пов’язано 

з дзьобоподібними формами Стінки І. 
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Індустрію верхнього шару зараховано до зубчастої фації мустьє з 

надзвичайно високим в межах України показником групи IV. Надалі 

обґрунтовано, що вона єдина серед зубчастих пам’яток середнього палеоліту 

України відповідає класичній дефініції зубчастого мустьє Ф. Борда (Залізняк, 

Шевченко 2015, с. 20). 

В нижньому шарі розщеплення також носить нелевалуазький 

непластинчастий характер, поєднуючи «класичні дископодібні» нуклеуси та 

сплощені підпаралельного зняття. Хоча загальна тенденція спрямована на 

отримання масивної макрозаготовки, індустрія виглядає технологічно більш 

розвиненою, ніж у верхньому шарі, завдяки окремим тонким видовженим 

сколам. 

В інвентарі так само, як у верхньому шарі, домінують ретушовані 

відщепи та уламки й зубчасто-виїмчасті знаряддя (78 %). Морфологічно 

відрізняють комплекс типові гостроконечники (рис. 78; 79, 3) і «скребла-

ножі» (рис. 79, 1–2), через наявність яких його попередньо віднесено до 

мустьє типового (однобічного).   

Особливості методики техніко-типологічного аналізу. Техніко-

типологічний аналіз середньопалеолітичних кам’яних індустрій ґрунтується 

на розробках Ф. Борда (тип-лист знарядь, групи знарядь, техніко-типологічні 

індекси), які мають більше ухилення вбік типології. Коли стало зрозуміло, 

що ця методика не охоплює всього типологічного різноманіття локальних 

проявів середнього палеоліта за межами Франції, то для окремих регіонів 

з’явилися її переробки, вдосконалення і доповнення (Любин 1965; 

Гладилин 1976; Анисюткин 1992). Згодом, починаючи з Франції (роботи Ж.–

М. Женеста) акцент було зміщено на технологічний аспект аналізу в рамках 

поняття «chaîne opératoire». Для зубчастого мустьє це продемонстровано в 

дослідженнях Ж. Жобера (1993) і С. Тьєбо (2010). 

Автором було самостійно проаналізовано нову колекцію з розкопок 

2015 р. (3783 артефакти з обох шарів), яка є неопублікованою. 2885 

артефактів належать до верхнього шару, дослідженого на двох окремих 
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ділянках основного розкопу (В–Ж, 3–7 і Р–Т, 13–16), що знаходилися за 8 м 

одна від одної (рис. 40). Також було зроблено ревізію попередніх колекцій з 

розкопок Андріївки 4 стосовно поточнення типології нуклеусів і 

ретушованих виробів. Додатково, з метою перевірки відповідності її 

індустрійних показників стратифікованим зібранням, було опрацьовано 

частину колекції підйомних матеріалів пам’ятки (409 артефактів), яка 

зберігається в Археологічному Музеї ІА НАНУ, дозвіл на що люб’язно 

надала Л. В. Кулаковська. 

В роботі не використовувався в чистому вигляді ані аналіз за тип-

листом Борда, який досі залишається затребуваним (див. Анисюткин 

и др. 2017), ані схема В. М. Гладиліна, яка здається надто громіздкою. Так 

само повноцінно не залучалося і сучасне розкладання індустрій за 

технологічними складовими (див., наприклад, Thiébaut 2005, tabl. 156), хоча 

воно є дуже привабливим для майбутніх опрацювань цих колекцій. В основі 

категорійного складу індустрії і типологічної класифікації було залишено 

систему, застосовану для Андріївки 4 в попередні роки Л. Л. Залізняком 

(Залізняк та ін. 2013а; 2015), з якою автор вже мав певний досвід роботи, і 

яка, відповідаючи загальним принципам аналізу кам’яних комплексів, 

становить полегшений варіант обробки численної колекції Андріївки 4 з 

доволі своєрідним і нестандартизованим інвентарем. Але основні її позиції 

потребували корегування, доповнення або подальшого розвитку з огляду на 

характерні особливості індустрій пам’ятки, які виявлялися в процесі 

дослідження. Для цього було використано деякі, найбільш зручні, на погляд 

автора, елементи аналізу з окремих, частково вже згаданих вище методик. Це 

в першу чергу стосувалося наступих техніко-типологічних питань: 

1) рівня фрагментації основних індустрійних категорій артефактів; 

2) типологічного складу нуклеусів і окремих технологій розщеплення; 

3) типології сколів-заготовок; 

4) критеріїв встановлення та наступного розподілу таких типологічних 

груп як ретушовані відщепи, скребла, зубчасто-виїмчасті знаряддя; 
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5) визначення та характеристик нових або недостатньо описаних 

інвентарних типів, як обушкові ножі, чопінги, дзьобоподібні знаряддя, 

тронковані сколи тощо. 

Хоча в французькій школі стосовно методів розщеплення «техніка» як 

прикладання сили до матеріалу слугує більш базовим поняттям, ніж 

«технологія» (Debénath, Dibble 1994, p. 22, хоча див. Inizan et al. 1999), нижче 

ці два терміни використовуються як синоніми, бо ознаки власне 

використаних технік (як, наприклад, техніки прямого удару, біполярної або 

ковадла) спеціально не досліджувалися.        

Вважається, що поділ всіх виробів на напівфабрикати (заготовки), 

знаряддя труда і відходи виробництва теоретично бажаний, але практично не 

виправданий (Гладилин 1976, с. 34). З огляду на це всю колекцію на 

фундаментальному рівні розподілено на дебітаж, тобто всі похідні продукти, 

утворені в процесі виготовлення знарядь праці (нуклеуси та всі сколи й 

фрагменти) і власне «знаряддя», включаючи як вироби з ретушшю, так і 

неретушовані типи. Тривіальні сколи (відщепи і пластини) та їхні фрагменти 

групуються за метричним критерієм, встановленому на показнику довжини в 

3 см, що обумовлене спрямованістю індустрії на отримання макрозаготовок 

(> 5 см). Це дозволяє пов’язувати цілі сколи та їхні фрагменти розміром 

більше 3 см з категорією можливих заготовок, а мікросколи – «лусочки» з 

повноцінними ознаками розщеплення (осколки за В. М. Гладиліним) та 

дрібні уламки – з «відходами виробництва» (debris в західній літературі), які 

виникали внаслідок як розщеплення, так і виготовлення знарядь або їх 

підживлення. Так звані технологічні сколи (як, наприклад, дебордани, 

скибкові, реберчасті сколи) не виділялися, адже практично всі вони також 

використовувалися для виготовлення знарядь (див. Нехорошев 1999; 

Матюхин 2012). 

Класифікація нуклеусів здійснювалася за системою розщеплення (в 

західному палеолітознавсті це розглядається в рамках таких понять як 

«технологія розщеплення», «дебітаж» або «chaîne opératoire» (Debénath, 
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Dibble 1994)), другорядними  критеріями виступали кількість ударних 

площадок і робочих поверхонь. Зверталася увага на розміри та форму ядрищ, 

тип використаної заготовки, характер ударних площадок. Розміри негативів 

сколів, останніми знятих з нуклеусів, замірялися з метою перевірки 

присутності в колекції відповідних зразків. Під нуклеподібними уламками 

розуміються як фрагменти нуклеусів, так і окремості породи з невизначеною 

системою сколів (Матюхин 2012). 

Певні незручності становлять особливості сприйняття окремих 

технологій розщеплення і номенклатури типології нуклеусів в західному й 

вітчизняному палеолітознавстві, які викликають необхідність обирати в 

процесі аналізу конкретні підходи. Найсуттєвіші розбіжності виникають під 

час інтерпретації доцентрового розщеплення, пов’язаного з дископодібними 

нуклеусами. В закордонних публікаціях це може бути як власне «discoid» 

дебітаж, вперше описаний Ф. Бордом, концепцію якого потім ретельно 

розробив Е. Бойда, так і рекурентний доцентровий метод в рамках 

левалуазької технології (Boëda 1993; Thiébaut 2013). За наявності такого 

технологічного критерію відокремлення цих технік як напрямок (кут) зняття 

заготовок до вісі перетину робочих поверхонь нуклеусів, основною 

особливістю виступає їхній рельєф – завжди опуклий і часто з конічним або 

біконічним профілем у випадку дископодібних нуклеусів (Boëda 1993, fig. 6), 

на відміну від доцентрового левалуа. 

У вітчизняній традиції спостерігається помітне неузгодження в 

термінах, пов’язаних з дископодібними нуклеусами. Дуже часто цей тип 

нуклеусів виступає синонімічним до доцентрового і радіального 

розщеплення (останнє поняття запропоновано для дископодібних нуклеусів 

В. М. Гладиліним) (Гладилин 1976; Цвейбель, Колесник 1987, с. 19; 

Колесник 2002, с. 207; Анисюткин 2005, с. 69–70; Степанчук 2006), але може 

і відокремлюватися від доцентрових або радіальних нуклеусів (Колосов, 

Степанчук 1998; Степанчук 1999; Чабай 2004, с. 49; Чабай, Усик 2015, с. 55; 

Chabai 2006, p. 14). Очевидно, що відмічене протиставлення саме має на увазі 
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різницю в рельєфі робочої поверхні, хоча з іншого боку зустрічаються 

«дископодібні пласкі» нуклеуси (Степанчук 2006), «пласкі нуклеуси 

радіального сколювання» (Котов 2015), або дископодібні нуклеуси 

включають в групу «плоскістного сколювання» (Анисюткин 2005, с. 70). 

Віднесення радіального розщеплення до рекурентного доцентрового левалуа 

у випадку ГАБО (Stepanchuk 1996) демонструє несталість такого визначення 

в подальших характеристиках цієї індустрії (Степанчук 2006).  

Таким чином розщеплення дископодібних нуклеусів може 

розглядатися в ширшому контексті доцентрових стратегій взагалі 

(Barsky 2013), що дозволяє на цьому етапі дослідження всі «дископодібні» 

нуклеуси Андріївки 4 (які включають як справжні дископодібні, так і пласкі 

доцентрові) (рис. 50) віднести до єдиної категорії «доцентрових» («радіальні» 

можуть вважатися синонімом). В подальшому цю групу за методикою 

Е. Бойди або інших дослідників можна розподілити на окремі типи.          

Іншу поширену групу нуклеусів пов’язано з системою розщеплення в 

одному чи двох напрямках, відповідно, з однієї чи двох протилежно 

розташованих площадок. На Заході такі ядрища відомі як одно- чи 

двоспрямовані або уні- чи біполярні. В нашій традиції вони називаються 

«паралельними» («підпаралельними») за напрямом зняття сколів або 

протопризматичними за термінологією В. М. Гладиліна (1976). Ортогональна 

система розщеплення (з перпендикулярним напрямом залишкових негативів 

на нуклеусі) також відноситься до паралельних (Нехорошев 1999, с. 11; 

Чабай, Усик 2015, табл. 4), хоча в західних статтях зустрічається і як окрема 

стратегія (Barsky 2013). В цій работі за загальною категорією таких нуклеусів 

залишено назву «паралельні»; градація нижче рівня кількості площадок – за 

особливостями розташування негативів, не проводилася, за виключенням 

ортогональних. Важливою характеристикою тут виступає рівень втілення 

концепції «об’ємності» розщеплення (кількість робочих поверхонь), за яким 

виділяються пласкі паралельні форми з розщепленням на одну поверхню і 

«напівоб’ємні», наближені до призматичних. Нуклеуси з трьома площадками 
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та більше (які у В. М. Гладиліна можуть розглядатися серед 

протопризматичних) віднесено до категорії «багатоплощадкових» нуклеусів. 

Третьою групою нуклеусів, важливою для індустрій Андріївки 4, є 

форми, пов’язані з гальковою технологією розщеплення, які 

характеризуються несталою ударною площадкою (рис. 51–53). Вони 

об’єднуються як «чопінгоподібні», адже в основному мають біфасіальну 

обробку. Для схожого розщеплення з поперемінним зняттям заготовок на 

обидва боки від одного ребра, більше підходить термін, як сколювання «від 

леза», запропонований І. І. Коробковим на матеріалах Яштуха (1965, с. 82) 

або концепція системи розщеплення альтернативних поверхонь (SSDA) в 

клектоні Британії (Forestier 1993).   

До галькової техніки обробки каменю також відноситься і так звана 

«скибкова» (Гладилин, Ситливый 1991, с. 8), яка дозволяє без оформлення 

конкреції в нуклеус отримувати сколи у вигляді «дольки» («скибки»). 

Зазвичай мається на увазі скол з природним потовщеним обушком, 

протилежно якому розташований гострий повздовжній край (там само) 

(рис. 58, 8). Але існує окремий різновид такого сколу (поширений в індустрії 

Андріївки 4) – округлої форми з природним обушком по всьому периметру, 

відомий як скол «салямі» (або фр. en tranche de saucisson), який одночасно з 

іншими типами сколів отримували спеціальною технікою, характерною у 

Франції для мустьє типу Кіна (Bourlon 1907; Turq 1989). Тому для 

Андріївки 4 видається доцільним розмежувати «скибки» (які також можна 

відносити до первинних деборданів або ножів з природним обушком) і сколи 

типу кружка (кільця) – «салямі».      

Технологічний аналіз кам’яної індустрії також передбачає 

систематизацію заготовок, як неретушованих, так і модифікованих 

вторинною обробкою, в рамках схеми послідовних фаз «chaîne opératoire». 

Сколи проходять наступні стадії групування: фрагментація (цілі й уламки); 

метричні пропорції (для цілих сколів); типи сколів відповідно до системи та 
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послідовності розщеплення; характер огранки дорсальних поверхонь; 

характер ударних площадок. 

З типологічної позиції зубчасті індустрії становлять проблематичне 

явище, пов’язане з нестабільним формоутворенням артефактів, недбалим 

ретушуванням робочих країв і слабким рівнем стандартизації інвентарю. У 

вітчизняному палеолітознавстві для них було розроблено особливу 

типологічну класифікацію на базі сприйняття окремих знарядь як поєднання 

різних робочих елементів (Бонч-Осмоловский 1940; 

Коробков, Мансуров 1972). Але такий підхід виявляється доволі складним у 

практичному застосуванні і не позбавленим певних недоліків 

(Векилова 1973; Аникович 1978). Альтернативним рішенням є метод 

переваги Ф. Борда, де знаряддя визначається за найвиразнішими або 

найважливішими (як, наприклад, для скребачок) робочими ознаками, що 

суттєво спрощує типологічний аналіз. Тому у випадку Андріївки 4 в 

основному збережено традиційний погляд на мустьєрські набори знарядь, як 

це продемонстрував в своєму опрацюванні зубчастих комплексів 

В. М. Степанчук (1994b, p. 160). У комплексі, де значна частина знарядь є 

комбінованими формами, розташування їх за усталеними типологічними 

групами частково носить умовний характер. Кількісний показник різних груп 

виробів теж коливатиметься в залежності від вибору визначальної 

типологічної ознаки. В подальшій роботі з цими матеріалами, можливо, і 

буде виправданою спроба встановлення типів знарядь за їхніми 

комбінованими ознаками – це надасть більше ключів для розуміння 

функціональної спрямованості індустрії. Наразі визначення типу «обушковий 

ніж-скребло-скобель-скребачка» фігурують лише в легендах до деяких 

рисунків (наприклад, рис. 74) в якості спроби інтерпретації цих виробів як 

поєднання робочих елементів. В інвентарі ця категорія визначалася для 

колекції 2015 р. 

Головною проблемою в типології індустрій Андріївки 4 є встановлення 

критеріїв розмежування категорій ретушованих сколів, скребел і зубчасто-
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виїмчастих, що вже було відмічено під час попереднього аналізу матеріалів 

(Залізняк, Шевченко 2015). Ці групи виступають провідними типами 

інвентарю в майже усіх мустьєрських зібраннях.   

Для визначення скребла (яке у Ф. Борда доволі розмите) головним є 

ділянка безперервної регулярної і «гладкої» (не зубчастої) ретуші (Debénath, 

Dibble 1994). Скребла Андріївки 4 розглядаються в системі неієрархічних 

ознак на таких основних рівнях як кількість робочих країв, їх взаємне 

розташування та форма, і характер модифікації. Зважаючи на слушне 

зауваження В. М. Гладиліна щодо несуттєвої ролі в типології знарядь 

критерію розташування робочого краю відносно вісі сколювання заготовки 

(Гладилин, Ситливый 1991, с. 9), поділ скребел на повздовжні і поперечні 

наводиться лише в окремих вибірках. 

Особливістю утворення зубчастих знарядь вважається спеціальна 

«зубчаста» ретуш, яка насправді може не відрізнятися від звичайної 

(Цвейбель, Колесник 1992, с. 124), а натомість поняття «зубчастості» 

пов’язується саме з формою робочого краю (також див., наприклад, 

Shaw 2008, tabl. 5.4.14). З технологічного боку правильніше бачити робочий 

край зубчастого знаряддя як ланцюжок послідовних, з’єднаних між собою 

зубцями виїмок. До них може бути застосовано лише окремі характеристики 

«звичайної» ретуші – наприклад, кут зняття. У випадку поодиноких виїмок 

(як одного зняття – клектонських, так і ретушованих) артефакт визначається 

як виїмчасте знаряддя (скобель в номенклатурі В. М. Гладиліна). 

Традиційним для західної типології критерієм типології зубчастих є 

метричний показник виїмок, запроваджений Ф. Бордом і Ж. де Ензеленом де 

Брокуром. За ним зубчасті діляться на форми з макро- й мікрообробкою. У 

С. Тьєбо (2005, tabl. 4) (рис. 10) мікрозубчасті – до 7 мм довжини отвору 

виїмки і дистанції між сусідніми виїмками; середньозубчасті – між 7 та 

10 мм; макрозубчасті – понад 10 мм. У випадку фіксації на одному виробі 

виїмок різних розмірів його можна визначати за переважанням їх певної 

метричної категорії.  Такий підхід дозволяє відокремити артефакти з дрібною 
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зубчастою ретушшю, утворення якої могло бути пов’язане з тафономічними 

(постдепозиційними) чинниками або утилізацією необроблених гострих країв 

сколів. Це, відповідно, дає об’єктивне уявлення про процент «справжніх» 

зубчастих форм в інвентарі, що є важливим для зубчастого мустьє, яке 

постійно перебуває під підозрою в його неантропогенному походженні. На 

другій позиції може бути використано окремі ознаки, застосовані для 

скребел. 

Виїмчасті вироби (відомі як скобелі) традиційно визначаються за 

характером утворення виїмок (клектонські, ординарні, змішані), а вже потім 

за їх кількістю і розташуванням. Мілкі та широкі ретушовані виїмки можуть 

вже відносити виріб до типу увігнутих скребел (Debénath, Dibble 1994, 

р. 104). Клектонські виїмки часто пов’язують з тафономічним походженням; 

також в процесі використання вони набувають фасеток ретуші, що заважає 

відрізняти їх від ординарних виїмок, зроблених послідовним ретушуванням.  

Сколи та уламки з нерегулярною (переривистою) крайовою ретушшю 

або слідами утилізації становлять категорію «ретушованих і утилізованих 

відщепів», окрім артефактів, що може бути класифіковано як неретушовані 

типи знарядь. Проблема постає в тому, що такі артефакти часто можуть 

виглядати як скреблоподібні знаряддя, ножі з природним обушком або 

мікрозубчасті форми, і це вносить елемент суб’єктивної оцінки під час їх 

інтерпретації (стосовно класифікації подібних речей див., наприклад, 

Чабай 2004, с. 73; Матюхин 2012, с. 53). Традиційно ця група також завжди 

перебуває під підозрою в частково тафономічному походження. В процесі 

перегляду таких виробів з колекцій розкопок 2012–2014 рр. сколи з 

ділянками безперервної крайової ретуші довжиною понад 1 см відносилися 

до скреблоподібних форм. Під час вирахування типолого-статистичних 

показників категорія ретушованих відщепів (тип 45–50 за Ф. Бордом) до 

уваги не бралася, щоб отримати «основні» індекси індустрії (Любин 1965, 

с. 59), які дозволяють об’єктивніше порівнювати її з іншими регіональними 
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зубчастими комплексами, де ретушовані відщепи не розглядалися в складі 

знарядь (Анисюткин 2005; Колесник 2002).      

Для визначення ножів з природним обушком використовувалися 

типологічні характеристики, засновані на тип-листі Борда (Debénath, 

Dibble 1994), і досвід встановлення цієї групи виробів в індустріях Східної 

України (Колесник 2002, с. 144, 192). Очевидно, що більша частина подібних 

форм, які становлять доволі «сумнівну» групу знарядь (Матюхин 2001–2002), 

легко потрапляє в категорію ретушованих відщепів – це потребує 

подальшого додаткового аналізу. Наразі їх виділено лише в межах вибірки і в 

цілому вони залишаються в групі ретушованих відщепів. Артефакти на 

обушкових заготовках, але з ретельніше ретушованим або зубчастим 

робочим краєм, відносилися відповідно до скребел і зубчастих як обушкові 

варіанти. 

Ще одним важливим моментом є виділення дзьобоподібних знарядь, 

які взагалі є характерною групою для зубчастих індустрій. До уваги 

приймався як класичний бордівський альтернативний «bec» (тип 44), так і 

інші ознаки, наведені окремими авторами (див. Debénath, Dibble 1994, р. 108). 

Особливо тут треба відзначити детальну типологію дзьобоподібних форм 

М. К. Анісюткіна (1973), розроблену на матеріалах стінківської індустрії. 

Головним критерієм є наявність гострого виступа, утвореного або виїмками, 

або іншими модифікованими ділянками заготовки. «Шипоподібні» знаряддя, 

які визначають у верхньому шарі Андріївки 4 (Степанчук та ін. 2013б), 

очевидно, більш тяжіють до макрозубчастих форм, як в ситуації із 

«скобелями з шипами» (Залізняк та ін. 2013а, рис. 25, 8–12). 

Серед верхньопалеолітичних типів знарядь скребачки грають головну 

роль в індустрії верхнього шару Андріївки 4. Їх визначення має враховувати 

як загальні пропорції заготовки, так і розташування і форму ретушованої 

ділянки (див. Debénath, Dibble 1994, р. 94), що є суттєвим для встановлення 

атиповості цих виробів, а також відмінностей від поперечних скребел або 

тронкованих сколів. Останні вважаються за самостійний тип (тип 40 за 
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Ф. Бордом) у випадку відсутності на заготовці інших робочих елементів (див. 

Ibid, р. 102; Колесник 2002). 

Біфасіальні форми розглядаються як з точки зору технології їх 

виробництва (окрема біфасіальна техніка), так і в якості закінчених форм 

знарядь. Під час їх аналізу, окрім інших морфологічних характеристик, 

видається суттєвим звертати увагу на форму перетину цих виробів, що може 

вказувати на техніко-стилістичні особливості їх виготовлення, а відтоді на 

можливий зв'язок з селетоїдною або мікокською культурною традицією 

(Чабай 2004, с. 284, хоча див. Матюхин 2012, с. 208). 

Аналіз стратифікованої колекції. Сировина та особливості 

збереження артефактів. У верхньому шарі Андріївки 4 використовували 

лише високоякісний однотипний кремінь. Про його оригінальні фізичні 

властивості надають інформацію артефакти, які зазнали часткового або 

мінімального патинування. Це темно-сірий прозорий кремінь, представлений 

жовнами різних розмірів, початково вкритих сірою, світло-коричневою або 

рудуватою первинною кіркою (рис. 37; 51). Рудого забарвлення артефакти 

могли набувати під дією оксидів заліза в постдепозиційному знаходженні 

(рис. 37, 2). 

Ця сировина походить з локального родовища, очевидно, пластового 

кременю в умовах первинного залягання. Лише в єдиному випадку 

зафіксовано використання іншого типу сировини – гостроконечник було 

зроблено з гальки кременю алювіального походження з бурштиновим 

(рудим) кольором і чорною кіркою.   

Знайдено зразки сировини, які відтворюють її початкову форму у 

вигляді як доволі великих конкрецій і пренуклеусів, так і зовсім невеличких 

жовен-гальок, з яких робилися чопінги та відбійники. Дрібні конкреції мають 

зовсім незначний об’єм (рис. 51, 2, 4; 52, 1; 53), а розміри пренуклеуса з 

горизонту 1,4–1,6 м сягають 26х17х15 см (рис. 36). Стан забарвлення 

первинної кірки помітно варіює, доходячи до червоних відтінків, що 

послугувало однією з причин сумніватися в гомогенності колекції верхнього 
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шару (Степанчук та ін. 2013б). З одного квадрата в основному горизонті 

верхнього шару походять настільки різноманітні за забарвленням кірки, 

інтенсивністю патинування і обсягом вапнякового натеку артефакти, 

(рис. 37) що можна було би припускати суттєву суміш гетерогенних 

матеріалів. Але вони мають схожі сировинні і техніко-типологічні 

характеристики, тому це швидше пояснюється неоднорідністю фізико-

хімічних процесів у витачівських ґрунтах, що вміщували артефакти, або 

особливостями сировини на самому родовищі. 

Сучасні дослідження процесів патинування кременя в археологічному 

контексті (Glauberman, Thorson 2012) показують, що їхні особливості 

значною мірою залежать від геохімічного впливу самої матриці седиментів, в 

якій для артефактів створюються динамічні фізико-хімічні мікросередовища.  

Технологічна характеристика індустрії. За категорійним складом 

індустрії (рис. 85, табл. 1, 3–5, 8) в узагальненій колекції домінують сколи та 

фрагменти розмірами більше 1,5–3 см. В колекції 2014–2015 рр., обробка якої 

здійснювалася за зміненою методикою (збільшення метричного порогу для 

дрібних сколів), домінують сколи та уламки менше 3 см. Техніко-типологічні 

індекси, пораховані окремо для нової колекції 2015 р., зіставляються з 

виведеними на основі результатів попередніх років досліджень (Залізняк, 

Шевченко 2015) (табл. 25).  

Послідовність редукції сировини в рамках окремих стратегій 

розщеплення (chaîne opératoire) носила повний характер з усіма стадіями від 

доставки необроблених жовен до викидання утилізованих знарядь (рис. 55). 

Про те, що первинне розщеплення здійснювалося на стоянці свідчить велика 

кількість первинних і напівпервинних сколів. В проаналізованій виборці 

більше половини відщепів первинні (9,36 %) або мають залишки кірки 

(табл. 12). Частину дрібних повноцінних сколів – «лусочок», очевидно, може 

бути пов’язано як із виготовленням, так і підживленням знарядь.   

Нуклеусне розщеплення. Процент нуклеусів в індустрії є мізерним 

(1 %), співвідношення до ретушованих артефактів – 0,01. Усі ядрища 
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невеликих розмірів, переважно дуже сильно спрацьовані. Наявна колекція 

(близько сотні виробів) свідчить, що застосовувалися три основних системи 

плоско-опуклого розщеплення: доцентрова (радіальна), підпаралельна (уні-, 

біполярна) і галькова (табл. 9) (рис. 55). Схоже, що конкретні системи 

сколювання обиралися головним чином відповідно до форми та розмірів 

окремостей сировини, але не виключається, що в процесі редукції одного 

нуклеуса різні техніки могли чергуватися. Конкреції особливої форми з 

відростками дозволяли поєднувати доцентрову та паралельну техніки, коли з 

широкої пласкої поверхні знімалися сколи до центру, а з вузького відростка – 

в паралельному напрямку.  

Початкові фази підготовки окремостей сировини до розщеплення 

могли включати і попереднє відбиття вузьких відростків конкрецій. 

Один пренуклеус (рис. 36) демонструє перші етапи розщеплення, на 

яких отримували великі масивні сколи, що самі могли слугувати нуклеусами. 

Конкрецію було оббито з боків для утворення ударних площадок зі слідами 

підправки; після чого з однієї робочої поверхні в зустрічному напрямку знято 

великі підквадратні заготовки розмірами 13,5х11,2 і 7,8х6,5 см, а з іншої – 

відщеп розмірами13,7х13,7 см.  

Доцентрова техніка. Її представлено як дископодібними нуклеусами 

(рис. 50, 5–7), так і доцентровими з пласкою робочою поверхнею (рис. 49, 1; 

рис. 50, 1–2). 

Всі нуклеуси максимально спрацьовані, що відбилося на їхніх 

невеликих розмірах (найбільший сягає 9,5х8 см). Серед дископодібних 

поширено як однобічні, так і двобічні форми. Площадками виступають грані 

попередніх сколів. Для двобічних може бути проведено аналіз стосовно 

визначення ієрархічності поверхонь (Boëda 1993; Vaquero et al. 2001), коли 

або одна робоча поверхня використовувалась лише для зняття заготовок, а 

інша – для створення площадок, або поверхні чергувалися. На однобічних 

нуклеусах часто необбита тильна сторона демонструє, що заготовками 

слугували невеликі жовна сировини (рис. 50, 1, 5), і саме їхні природні 
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пропорції могли обумовлювати вибір доцентрової техніки сколювання 

(рис. 55). Для таких нуклеусів також обиралися і великі відщепи, як, 

наприклад, товсті заготовки «салямі» (рис. 50, 2). 

В ході доцентрового розщеплення з опуклих і пласких нуклеусів 

отримували характерні заготовки (Boëda 1993, fig. 6) як дебордани і 

доцентрові сколи – підчотирикутні та укорочені відщепи (табл. 12) (рис. 55). 

Ще один, властивий для дискоїдного розщеплення тип заготовок, як 

трикутної форми псевдолевалуазьке вістря (Ibid), в колекції не поширено, що 

більш вказує на метод дискоїдного дебітажу sensu lato (Thiébaut 2013), який 

спрямовано на отримання різноманітних сколів. 

Використання цієї техніки демонструє доцентрова (13,54 %) та 

конвергентна (10,43 %) огранка цілих сколів-заготовок (табл. 13).  

Левалуа. В колекції присутній лише один нуклеус, який можна 

класифікувати як лінійний левалуазький (рис. 50, 4). Він має негатив одного 

великого сколу по центру і негативи сколів оббивки по периметру. 

Також частину доцентрових нуклеусів з великими негативами, пласкою 

робочою поверхнею і вкритою кіркою тильною стороною (рис. 49, 1; 50, 1) 

може бути пов’язано з концепцією рекурентного доцентрового левалуа 

Е. Бойди (1993) – з них знімалися крупніші та видовженіші заготовки. Для 

підтвердження цього потрібний спеціальний технологічний аналіз сколів.  

В цілому індустрія верхнього шару може вважатися нелевалуазькою 

(табл. 9; 11) – зустрінуто лише поодинокі фрагменти пластинчастих сколів з 

правильною огранкою та площадками типу «chapeau de gendarme».   

Другою поширеною (або, навіть, домінуючою) технікою сколювання в 

індустрії верхнього шару була проста паралельна (в колекції 2015 р. таких 

нуклеусів в два рази більше, ніж доцентрових (табл. 3)), яка реалізувалася як 

в пласкому, так і об’ємному варіантах. В загальній масі ці нуклеуси доволі 

невеликих розмірів і виглядають сильно спрацьованими (найбільший – 

11,2х11,5х11,8 см (рис. 49, 3), що вказує або на певний дефіцит сировини, або 

на незначні розміри вихідних жовен кременю. Принаймні, для реалізації 



 115 

такого сколювання обиралися найкрупніші з доступних окремостей 

сировини, особливо, для його напівоб’ємного варіанту, наближеного до 

призматичного, де використовувались суміжні робочі поверхні (рис. 49, 3;  

51, 5–6; 55).   

Значним чином переважають одноплощадкові сплощені форми 

(табл. 3) (рис. 50, 3). Напівоб’ємні, чотирьохкутні в плані нуклеуси мають 

одну (рис. 51, 5–6) або дві біполярно розташовані площадки (рис. 49, 3). 

Робочий фронт одного такого нуклеуса (рис. 51, 6) несе сліди доцентрових 

сколів, очевидно, зроблених з метою підтримки опуклості поверхні для 

подальшого зняття заготовок.  

Аналіз площадок паралельних нуклеусів (n=26) показує, що 

розщеплення проводилося з широкої гладкої площадки, лише частково 

використовувалась груба підправка у вигляді крайових різнорозмірних 

фасеток (табл. 10). Інколи трапляються сліди редукування площадки з 

характерною забитістю краю. 

Сколи також надають ознаки непоширеності спеціальної підготовки 

ударних площадок нуклеусів; домінують гладкі площадки (IFl=18; IFs=11,3) 

(табл. 11) з поодинокими слідами редукції карнизу (3,6 %), серед яких 

присутні широкі і похилі площадки клектонського типу (6,6 %) (рис. 72, 4). 

Головним продуктом паралельної техніки були видовжені пластинчасті 

сколи, про що свідчать збережені негативи на окремих нуклеусах 

(рис. 49, 2, 3; 51, 6; 55). Але редукцію нуклеусів було спрямовано на 

максимальне вичерпання їхнього корисного об’єму. Заміри цілих негативів 

останніх заготовок (n=35), отриманих з паралельних нуклеусів дають середні 

розміри 4х3 см, що відповідає спрацьованості багатьох ядрищ, з яких вже 

неможливо було отримати макрозаготовки. Процент пластинчастих негативів 

(переважно пластинок) – 17, укорочених сколів (ширина яких дорівнює або 

перевищує довжину) більше – 34,2 %. Така розстановка морфометричних 

показників узгоджується із загальною спрацьованістю нуклеусів, де 
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зменшення корисної площі розщеплення не давало можливості знімати 

найбажаніші видовжені сколи з більшою ділянкою гострого краю. 

Процент збігів метричних показників між заміряними цілими 

негативами на паралельних нуклеусах (n=38) і цілими заготовками, обраними 

для знарядь (n=36) (з допустимим відхиленням одного показника не більше, 

ніж на 5 мм) складає 27,7 %. Цей результат показує, що для подальшого 

ретушування обиралися макрозаготовки, отримані на початкових стадіях 

розщеплення крем’яної окремості. 

Але загальний рівень пластинчастості індустрії дуже низький (табл. 12; 

25), що свідчить про нерозвиненість верхньопалеолітичної призматичної 

техніки. Більшість пластинчастих сколів представлено фрагментами (рис. 69, 

6, 7; 58, 5), часто навіть двохгранних пластинок з трикутним перетином, але 

жодної цілої такої пластинки за всі роки розкопок не було знайдено. Цілі 

пластини носять атиповий вигляд з різноманітною огранкою (рис. 58), часто 

це первинні сколи або з кірковою гранню. Найбільшою є масивна 

напівпервинна реберчаста двохскатна пластина довжиною 16,5 см (рис. 73).  

Хоча фрагментація знайдених пластин переважає, на окремих ділянках 

розкопу в основних горизонтах відмічено більше цілих пластинчастих сколів 

(рис. 89), але, враховуючи невелику вибірку, це може бути випадковим 

результатом. 

Паралельній техніці розщеплення нуклеусів відповідають вторинні 

сколи з паралельною огранкою спинок, які домінують серед типів огранки 

(43,75 %) (табл. 13). Окремі масивні відщепи несуть на спинці негативи від 

зняття широких видовжених пластинчастих сколів. 

З паралельною системою сколювання пов’язано ортогональну, 

зафіксовану нуклеусами з суміжними площадками, з яких знімалися 

заготовки в перпендикулярному напрямку (табл. 9) та сколами з відповідною 

огранкою (15,62 %) (табл. 13). Сюди, можливо, відносяться й окремі 

багатоплощадкові форми, які загалом не є поширеними (табл. 9). 
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Галькова техніка реалізовувалася в двох варіантах на видовжених 

округлих конкреціях різного розміру (рис. 55). В першому їх біфасіально 

оббивали як чопінги, отримуючи кіркові сколи, що могли слугувати 

заготовками. В другому застосовувалась особлива технологія отримання 

скибкових сколів. 

Визначено серію чопінгоподібних виробів на округлих окремостях 

сировини середніми розмірами 60х40 мм (рис. 52–53). Більшість з «чопінгів» 

двобічно оббито з одного кінця так, що утворилося «лезо», але частину 

конкрецій оббито з різних боків. При цьому могли отримувати дрібні сколи-

заготовки. З найбільшого зразка серії (65х65х55 мм) (рис. 52, 2) знято 

пластинчасті сколи розмірами до 30х20 мм. Реалізація чопінгоподібних 

нуклеусів на ще більших конкреціях (рис. 51, 1, 3) дозволяла отримувати 

крупніші заготовки. Одночасно чи в процесі запланованої реутилізації ці 

вироби могли слугувати також відбійниками і знаряддями (Шевченко 2017). 

«Чопінгоподібний» метод сколювання заготовок на обидва боки від 

утвореного ребра, коли останній негатив ставав площадкою для наступного 

зняття, проявився і на більших нуклеусах, часто вже позбавлених первинної 

кірки (сколювання від «леза» (Коробков 1965), техніка SSDA (Forestier 1993)) 

(табл. 9).  

Для отримання скибкових сколів найбільш цікавою є техніка «салямі» 

(Bourlon 1907; Turq 1989), в ході якої видовжені округлі конкреції 

розщеплювали на поперечні заготовки з круговою кірковою гранню 

(табл. 12) (рис. 63; 50, 2). В мустьє Франції вона характерна для варіанту 

типу Кіна, де заготовки «en tranche de saucisson» використовувались для 

виготовлення масивних скребел типу Кіна. Також вони могли слугувати 

нуклеусами комбева. А. Турк (1989) реконструював кілька моделей 

розщеплення в такій техніці, що дозволяли отримувати також й інші типи 

заготовок (кіркові дебордани, пластини). 

Комбева. Знайомство мешканців стоянки з цією технікою 

підтверджується наявністю модифікованих відщепів, в том числі і доволі 
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масивних, які не мають дорсальної сторони (табл. 12) (рис. 76, 2). Не 

виключається, що до таких сколів відносяться і редуковані в процесі 

виробництва знарядь сколи типу «салямі», позбавлені кругової кіркової грані 

(рис. 70, 2). 

Біфасіальна техніка. На стоянці в обмеженій кількості виготовляли 

біфаси, представлені як грубішими, так і ретельніше зробленими зразками 

(рис. 54). На це вказують окремі сколи, які може бути пов’язано з 

біфасіальним виробництвом. Заготовками могли слугувати масивні відщепи, 

сліди використання невеликих жовен не зафіксовано. Найкращі біфаси мають 

симетричну листоподібну форму, очевидно, що в процесі роботи 

використовувався м’який відбійник. У перетині вони двоопуклі, майже 

лінзоподібні, що досягалося особливими технічними прийомами. В процесі 

виготовлення біфасів також могли отримувати невеликі заготовки. Так, 

скребло (рис. 54, 3) оббивалося поперемінно на обидва боки від краю (як в 

техніці сколювання «від леза») пластинчастими сколами. 

В якості відбійників використовувались спрацьовані нуклеуси, 

переважно з розщепленням «від леза» (7 нуклеусів) і чопінгоподібні (рис. 52–

53; 51, 1, 3), а також видовжені, округлі крем’яні конкреції (рис. 51, 4). Усі 

вони мають характерні зони зірчастої забитості. Розміри їхні коливаються від 

доволі масивних до невеликих жовен, які також могли слугувати 

ретушерами. 

У випадку маленьких конкрецій є підстави припускати, що їх 

спеціально обирали саме для функції відбійників або ретушерів. Більшість з 

них в ході особливого редукційного ланцюжка надалі оббивалися як чопінги, 

з можливістю отримання сколів-заготовок, і використовувались як знаряддя 

(Шевченко 2017). На це вказує переважне розташування зон забитості на 

протилежному боці від леза, що не забезпечувало би зручний захват 

інструмента рукою під час роботи відбійником вже після створення робочого 

краю чопінга. Підготовка відбійників, навпаки, характеризується 

притуплюванням гострих ребер уламків нуклеусів для затискання в руці 
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(Матюхин 2012, с. 160). Але чопінги-відбійники верхнього шару Андріївки 4 

часто мають гострі краї на місці акомодаційних ділянок для роботи 

відбійником (рис. 52, 1). Конусоподібна конкреція з поширеними слідами 

забиття, але не оббита з іншого краю як чопінг (рис. 51, 4), додатково 

свідчить, що початковою функцією таких жовен був саме відбійник. Ці цікаві 

вироби заслуговують ретельної уваги під час подальшого використання 

техніко-функціонального аналізу, адже їх може бути пов’язано з процесами 

реутилізації артефактів на стоянці.  

Вторинна обробка. До прийомів модифікації заготовок для створення 

активних робочих та акомодаційних елементів знарядь відноситься 

(Debénath, Dibble 1994, p. 33–40; Деревянко, Маркин, Васильев 1999, с. 107–

109; Колесник 2002, с. 139) ретуш, включаючи виїмку, оббивку, підтісування, 

потоншення, тронкування і різцевий скол, а також фрагментація заготовок. 

Оббивкою (фр. façonnage – оформлення окремості сировини в бажану 

форму (Inizan et al. 1999)) крупними сколами виготовлялися біфаси, уніфаси, 

чопінги; моделювалися (потоншувалися) корпуси преформ знарядь і 

попередньо оформлювалися їхні робочі ділянки. Цей тип обробки є 

пов'язаним з нуклеусним розщепленням, будучи як складовою окремих 

технологічних послідовностей (оформлення робочих поверхонь нуклеусів), 

так і дозволяючи в процесі формування знарядь отримувати дрібніші 

заготовки. 

Техніка фрагментації. В дебітажі значним чином переважають 

фрагменти сколів і різноманітні дрібні уламки. Так, серед неретушованих 

сколів колекції 2015 р. (934 артефакти) цілі заготовки становлять лише 

18,2 % (рис. 86), а серед дрібних сколів (1345) справжніх лусочок усього 

30 % (рис. 87).  

Аналіз планіграфічних і стратиграфічних особливостей фрагментації 

сколів серед різних категорій артефактів верхнього шару підтверджує її 

технологічне походження, адже не встановлено слідів тафономічних 

процесів, які б могли спричинити подібну руйнацію кременів. Фрагменти 
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поширено серед сколів різних метричних категорій (табл. 3–5). На гранях 

зламів фіксуються характерні сліди навмисних ударів. У подальшому ця 

техніка потребує ретельного технологічного та техніко-функціонального 

аналізу (Aureli et al. 2016), адже, схоже, що окремі способи свідомої 

фрагментації (Колесник 2002, с. 187) було спрямовано не стільки на 

збільшення кількості заготовок, скільки на створення акомодаційних ділянок. 

Зафіксовано розчленування сколу-заготовки для створення обушка в 

повздовжньому напрямку (3 сколи з 20 знарядь). 

Очевидно, що фрагментація доповнювала загальний редукційний цикл, 

продовжуючи послідовність утилізації продуктів розщеплення. 

Характеристики фрагментів сколів не надають явних слідів реутилізації 

заготовок, тобто різного рівня патинування зламів, основних поверхонь і 

модифікованих ділянок, за винятком тафономічно обумовлених 

особливостей (рис. 37; 76). Технологічну фрагментацію сколів підтверджує 

рівень фрагментації знарядь за окремими ділянками розкопу (рис. 88), який 

показує, що для вторинної обробки більш обиралися незламані заготовки. 

Але він залишається доволі значним, на що вже раніше було звернуто увагу 

(47 %, n=112) (Степанчук та ін. 2013б, с. 290).  

Ретуш. На більшості заготовок і фрагментів ретуш в основному 

різнофасеткова крайова, часто переривиста, альтернативна, крута 

(напівкрута) або лускова, що дозволяє визначати ці вироби як ретушовані 

сколи або скреблоподібні (рис. 57). Схоже, що в деяких випадках такі 

фасетки становлять ретуш утилізації, утворену в процесі роботи гострими 

неретушованими краями сколів (рис. 59, 7, 10, 11). Дрібна крута ретуш 

(рис. 56, 5) може відноситися до постдепозиційних або механічних 

пошкоджень. Дуже часто на одному виробі ділянки правильної ретуші 

поєднуються із зубчастими ділянками. Знарядь з виразною безперервною 

правильною (незубчастою) ретушшю доволі мало, –  це в основному окремі 

скребла. Тут ретуш представлено лусковою (рис. 71), яка переважає 

(табл. 15), і паралельною або субпаралельною (рис. 72, 1) (табл. 15). 
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Здебільшого її не надто заглиблено в тіло заготовки, випадки багаторядної 

східчастої ретуші поодинокі (рис. 69, 4). Але на окремих уніфасах (рис. 72, 2, 

3) ретельна ретуш покриває майже весь корпус заготовки. Для масивних 

відщепів характерна поширена крута ретуш (рис. 70). Найчастіше для 

ретушування обиралася дорсальна сторона заготовки (табл. 14). Окрім 

створення активного робочого краю, ретуш, особливо крута і притуплююча, 

часто застосовувалася в акомодаційних цілях.     

Виїмчаста обробка. Модифікація заготовок виїмками є 

характеристикою зубчасто-виїмчастої групи знарядь і її широко 

представлено в індустрії верхнього шару. Використовувались різнорозмірні 

виїмки, утворені як одним зняттям (клектонські анкоші) (рис. 60, 3, 12), так і 

послідовним накладанням фасеток (ординарні або складені) (рис. 60, 5–8, 10) 

або додатковим ретушуванням клектонської виїмки (змішані) (рис. 60, 4) 

(табл. 18). Дрібні окремі виїмки і дрібнозубчасті послідовності (рис. 57, 6, 8; 

59, 7) може бути пов’язано з модифікацією країв сколів під час їх утилізації 

або внаслідок тафономічних процесів, або топтання. Тут є в нагоді 

можливість в подальшому провести морфометричний аналіз виїмок 

(Thiébaut 2005), однак, середньо- та макровиїмки (понад 7 мм) безперечно 

виступають свідомими елементами знарядь. Переважають виїмки, нанесені 

на дорсальну поверхню заготовки (табл. 14). В певних випадках виїмки 

могли мати акомодаційне призначення. 

Окрім самих виїмок у випадку зубчастої обробки самостійне 

функціональне навантаження могли мати зубці, що проявляється в їхній 

морфології (дрібні фасетки з іншого боку зубця, як це зустрічається у вістер і 

дзьобоподібних виробів). Зубці могли утворюватися альтернативним 

нанесенням виїмок  (рис. 65, 1–2) (табл. 14). 

Різцевий скол в репертуарі прийомів вторинної обробки зустрічається 

рідко і може бути як активним робочим елементом (рис. 67, 5), так і мати 

акомодаційне значення (рис. 67, 3). Зафіксовано випадок нанесення його з 

ретушованої площадки (рис. 59, 1).  
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Тронкуванням теж утворювалися як обушки, так і характерні робочі 

ділянки масивних зубчастих-скребел (рис. 70; 71, 4, 5), що виглядають як 

особливі грубі скребачки. Вони завжди мають дрібні сліди спрацьованості, 

хоча не виключається, що могли слугувати і в акомодаційних цілях. 

Дуже рідко відмічено підтісування різних кінців заготовок з 

вентральної сторони (рис. 64, 3; 75, 4). 

В якості ретушерів могли використовуватися окремі знаряддя, які 

несуть на своїх гранях сліди дрібного забиття; невеличкі конкреції кременю і 

чопінги. Очевидно, що для виготовлення ретельно оббитих речей, як біфаси 

та уніфаси, застосовувався м’який ретушер, але кістяні інструменти в 

верхньому шарі не збереглися. 

Типологічна характеристика інвентарю. Хоча початково індустрію 

верхнього шару було визначено як надзвичайно зубчасту (80 % зубчасто-

виїмчастих знарядь), яка за своєю зубчастою обробкою немає аналогів в 

Україні (Залізняк та ін. 2013а; 2015) (рис. 90), пізніші спостереження 

показали, що інвентар насправді більше ґрунтується на ретушованих 

відщепах і уламках, включаючи сколи з мінімальною ретушшю і слідами 

утилізації, ніж на ретельно зроблених знаряддях, в тому числі з виразною 

зубчастою обробкою. Повторний аналіз окремих, попередньо виділених 

типологічних груп показує, що за нерегулярністю і невиразністю ретуші їхню 

частину сміливо можна відносити до категорії «ретушованих відщепів», яка є 

гнучкою і завжди відкритою для знарядь з незначною ретушшю. 

Ретушовані сколи, фрагменти та уламки домінують серед артефактів 

з ретушшю в індустрії верхнього шару (732 шт.) (рис. 64, 2, 5, 7; 69, 6–7). 

Вони становлять половину інвентарю, а за даними 2015 р. навіть більше, 

причому це характерно для всіх ділянок стоянки (рис. 92). Крупних сколів 

мало, більше всіляких уламків зі спорадичною ретушшю, переважно дрібних, 

включаючи ретушовані лусочки. Присутні всі типи відщепів з ретушшю, 

виділені Ф. Бордом: відщепи з нерегулярною ретушшю з черевця (тип 45); 

відщепи з крутою й альтернативною ретушшю (типи 46–49). Частина з них 
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може мати природне походження, але з огляду на відсутність явних джерел 

пошкодження на місці стоянки, вірогідно, що така ретуш є слідами утилізації 

необроблених відщепів. 

Знаряддя. Типологічно індустрія верхнього шару становить неабияку 

складність завдяки тому, що значна частина знарядь включає різноманітні 

комбінації робочих і акомодаційних елементів, які за традиційним підходом 

характеризують окремі типи виробів. Один артефакт може містити до 3-х–4-х 

різних типологічних елементів, поєднуючи зубчасті краї і поодинокі виїмки, 

скреблоподібні, скребачкоподібні та тронковані ділянки, різцеподібні сколи і 

дзьобоподібні виступи. Доволі часто утворюються комбінації «скребло-

скребачка», «скребло-зубчасте», «зубчасте-виїмчасте». Незважаючи на 

виразні сліди дрібної спрацьованості, не завжди зрозуміло який елемент 

виступає головним, адже, можливо, тут справа стосується вірогідної 

реутилізації знарядь, коли попередні робочі краї притуплювалися для 

акомодації і модифікувалися додаткові робочі ділянки. На цю думку 

наводять саме характерні зразки взаєморозташування робочих і 

акомодаційних ділянок на окремих артефактах, як у випадку чопінгів-

відбійників (Шевченко 2017), які потребують ретельного техніко-

функціонального аналізу. Менш надійним свідоцтвом реутилізації в цьому 

конкретному випадку, хоча воно також має місце, виступає різниця в 

патинуванні окремих ділянок на одному виробі (рис. 76). Це пов’язано з 

фізико-хімічними особливостями процесів утворення патини, які з різною 

інтенсивністю діяли навіть на окремі частини одного артефакту.   

Тому наведене нижче розкладання знарядь верхнього шару Андріївки 4 

за сталими типологічними групами є доволі умовним, базуючись на 

встановленні «головного» активного елементу, що певною мірою залучає 

суб’єктивний чинник в інтерпретації артефакту як знаряддя певного типу.     

Заготовками для знарядь слугували різноманітні сколи (як «цільові», 

так і «технічні»), отримані в ході різних стратегій розщеплення, та їхні 

фрагменти. Корисні заготовки знімалися вже на перших стадіях редукції 
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сировини, на що вказує поширеність знарядь на первинних сколах і сколах з 

ділянками кірки (первинних відщепах овальної форми, конусоподібних 

відростках конкрецій, скибкових сколах, включаючи «салямі» і природні  

дебордани) (табл. 12). Такі сколи правильної форми могли 

використовуватися в роботі з мінімумом ретушування через наявність 

довгих, природно гострих країв (рис. 59, 10–11; 64, 9; 73). Головною 

концепцією дизайну знарядь було отримання сколів з довгим краєм 

(незалежно від його позиції відносно вісі сколювання (рис. 76, 2)) для 

розміщення там найдовших робочих лез і більшої кількості робочих 

елементів, протилежно якому розташовано обушок (природний або 

модифікований).  

 Метрична характеристика сколів, обраних для вторинної обробки 

(46 знарядь) дає середні розміри 6х4,6х1,5 см (індекс масивності за 

М. К. Анісюткіним дорівнює 25), що вводить комплекс до кола 

макроіндустрій. Але для більшості типологічних груп характерні й 

мікрознаряддя (наприклад, рис. 63, 3). 

Скребла Андріївки 4 (рис. 56; 66–68; 70–72) переважно зроблено дуже 

недбало, що є характерним для індустрій зубчастого мустьє (Bordes 1953; 

Thiébaut 2005). 

Більшість з них утворено крайовою крутою ретушшю, що надає їм 

лише «скреблоподібний» вигляд. Виразних форм, оброблених правильною 

ретушшю, небагато; вони часто поєднуються з іншими типологічними 

елементами, такими як виїмки, зубчасті краї, різцеві сколи, тронковані і 

скребачкоподібні ділянки.   

В цій категорії (167 шт.) переважають прості форми з прямим робочим 

краєм (табл. 16), але наявні опуклі та увігнуті скребла. Поширено обушкові 

варіанти, що часто досягалося обранням заготовок з кірковим обушком. 

Більш показовими є подвійні (рис. 71, 1, 3), конвергентні (рис. 61; 72, 1) і 

багатолезові скребла, які, хоча і нечисленні, але різноманітні. Вони 

включають вироби на масивних, часто первинних заготовках з робочими 
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краями, оформленими крупною однорядною правильною ретушшю (рис. 72, 

1, 4) або більш зубчастою і крутою обробкою (рис. 66, 1; 70), а також уніфаси 

з повністю оббитою дорсальною стороною (рис. 72, 2, 3). Останні, 

представлені дистальними частинами виробів, виглядають як розколоті 

вдовж листоподібні біфаси і відрізняються від гостроконечників 

заокругленими місцями сходження робочих країв. Дрібний лавролистий 

уніфас зроблено дуже ретельно з робочими краями, сформованими 

субпаралельною ретушшю. Він має відбитий кінчик і дрібне спрацювання 

країв, що стосується питання початкового функціонального призначення цих 

виробів як можливих наконечників або скребел-ножів. 

Виділяються масивні форми на товстих заготовках з крутою ретушшю і 

тронкованими ділянками (рис. 70; 71, 4, 5). Перегляд попередньо визначених 

«конвергентних зубчастих» (Залізняк та ін. 2013а, рис. 26; 28, 3) дозволяє 

вважати їх більше конвергентними скреблами через виразність саме 

скреблоподібних ділянок і відсутність поширеного ланцюжка зубців (див. 

також рис. 62, 1–2). Одне з них дуже високої форми (рис. 61, 3). 

Зубчасті. Як показав додатковий перегляд колекції верхнього шару в 

перші роки розкопок (2012–2014 рр.) до категорії зубчастих відносилися всі 

вироби з нерегулярною маргінальною ретушшю, поодинокими дрібними 

виїмками, зламаними ділянками краю, тобто сколи з модифікованими 

краями, що мали зубчасті обриси (рис. 57; 59, 7–11). Тому вони заняли 

домінуючу позицію в інвентарі – 60,4 % (n=516), демонструючи дуже 

високий для середньопалеолітичних індустрій України індекс групи IV (без 

виїмчастих), хоча проблему розмежування зубчастих знарядь і ретушованих 

відщепів було поставлено (Залізняк, Шевченко 2015). Прискіпливіші критерії 

для виділення зубчастих, застосовані під час аналізу колекції 2015 р. (як-то 

наявність добре вираженої зубчастості у вигляді помітного ланцюжка з більш 

ніж двох виїмок, або макророзміри у випадку двох з’єднаних зубцем виїмок), 

зменшили їхній процент до 20 (рис. 93). 



 126 

Традиційний аналіз зубчастих за розмірами виїмок та характером їх 

виготовлення (Thiébaut 2005) (рис. 10), застосований до вибірки виразних 

зубчастих артефактів (n=36) (табл. 17), довів часті випадки поєднання на 

одному виробі різних за розмірами виїмок (в основному середньо- і 

макровиїмок). 

Найвиразніші зубчасті верхнього шару Андріївки 4 утворено 

макровиїмками, часто крутими, на масивних сколах і уламках (наприклад, 

рис. 65, 2). До макрозубчастих віднесено такий попередньо виділений тип як 

«подвійні скобелі з шипом» (рис. 60, 8–12), бо насправді вони становлять дві 

сусідні виїмки, з’єднані зубцем, що за типологічними критеріями вже 

дозволяє вважати їх зубчастими формами. Форми з безперервними 

ланцюжками мікровиїмок (рис. 75, 6) в цій категорії не поширено. Короткі 

послідовності мікровиїмок можуть бути ефектом ретуші утилізації. 

На багатьох знаряддях мало з’єднаних зубцями виїмок, часто їх просто 

дві. Характерними є комбіновані форми, де зубчаста обробка поєднується зі 

скреблоподібними ділянками. 

Виїмчасті. Співвідношення зубчастих і виїмчастих форм приблизно 

однакове (рис. 93; 95). Домінують прості форми з різними типами виїмок, що 

показово демонструє вибірка з колекції 2015 р. (табл. 3). Розташування 

виїмок відносно вісі заготовки різноманітне і залежить від загальних 

морфологічних характеристик сколу, пов’язаних з технологією його 

отримання. Крім подвійних (рис. 74, 1, 4; 76, 1), є потрійні скобелі з виїмками 

по периметру заготовки (рис. 74, 3). Часто комбінуються з іншими 

елементами, наприклад, зубчастим краєм. 

Вимірювання розмірів виїмок (n=18) надають середні значення 

(довжина отвору виїмки на її глибину) 2,35х0,5 см. Найбільші виїмки 

розмірами 3–4х0,5–1 см (16,6 %). Тобто такими виїмками оброблялися 

стрижні (дерев’яні або кістяні) незначної товщини. Але фіксуються і доволі 

значні за розмірами виїмки – з довжиною отвору понад 4 см (рис. 74, 1). Вони 
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мають такі інтенсивні сліди спрацьованості, що, очевидно, 

використовувались для стругання твердих матеріалів.  

Дзьобоподібні. «Дзьоб» як гострий виступаючий робочий елемент 

доволі поширений в індустрії верхнього шару і часто зустрічається в 

комбінації з іншими типологічними ознаками. Його може бути утворено 

різноманітними видами обробки – здебільшого виїмками (часто не 

альтернативними, що відрізняє цю групу знарядь від типу «bec» Ф. Борда), 

або виїмкою і зламом, також ретушшю, тронкованим краєм, різцеподібним 

сколом (наприклад, рис. 74, 5). Виступ часто маркує дрібна фасетка сколу 

підтісування або утилізації з боку протилежного виїмкам, якими його 

виділено. Останні мають сліди спрацювання і використовувались як скобелі, 

в той час як «дзьоб» міг виконувати власну робочу функцію. Заготовками 

слугували різні типи сколів, так що в серії дзьобоподібних (29 шт.) присутні 

як макроформи на масивних відщепах, схожі на макрозубчасті («скобелі з 

шипом» (рис. 65, 2)), так і мікровироби на уламках, серед яких зустрічаються 

класичні «bec».     

В класифікації дзьобоподібних форм Стінки М. К. Анісюткина (1973) 

ці вироби більше нагадують «зубчасті з вістрям» (Анисюткин 2005, рис. 40, 

3, 8) (рис. 24, 13).    

Верхньопалеолітична група. Скребачки. Початково наявність у 

колекції підйомного матеріалу серії масивних кінцевих скребачок (рис. 48, 7–

9) було відмічено як своєрідну, «прогресивну» рису середньопалеолітичного 

комплексу Андріївки 4 (Степанчук и др. 2005; Степанчук 2006). Дійсно, за 

роки розкопок накопичилося 37 подібних виробів, але вони 

нестандартизовані й атипові, далекі від верхньопалеолітичних зразків 

(рис. 59, 4–6). Скребачкоподібні виступи з крутою ретушшю розташовано на 

різних кінцях різноманітних заготовок, часто у поєднанні з іншими робочими 

елементами (скреблоподібними, зубчастими краями, клектонськими 

виїмками, дзьобоподібними ділянками). Окремі нагадують поперечні скребла 

(рис. 59, 5–6), інші зроблено як чопінги (рис. 52, 1), трапляються скребачки 
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на ударних площадках (рис. 71, 1; 75, 5). Деякі становлять акомодаційні 

елементи для роботи іншими лезами. До дуже специфічних крутих скребачок 

може бути наближено тронковані дистальні кінці серії скребел на масивних 

товстих відщепах (рис. 70; 71, 4–5). Характерно, що вони часто мають дрібну 

ретуш інтенсивної утилізації краю. 

Різці (8 шт.) представлено як доволі сумнівними, нестандартизованими 

виробами, де свідоме утворення різцевим сколом робочого елементу 

викликає питання, так і типологічно виразними предметами, як кутовий 

подвійний багатофасетковий і бічний ретушний різці (рис. 59, 1–3). Також 

різцеподібні сколи трапляються в комбінації з іншими робочими елементами, 

наприклад зі скреблоподібними або зубчастими ділянками (рис. 67, 3, 5; 73). 

Тронковані вироби. Це різноманітні сколи, включаючи невеликі 

уламки, з усіченими крутою ретушшю кінцями (22 шт.). Вірогідно, являють 

собою інструменти, подібні до обушкових ножів, де тронкована ділянка 

виконує акомодаційну роль. З іншого боку, на окремих комбінованих 

знаряддях, переважно скреблах (рис. 70), тронковані кінці характеризуються 

дрібною забитістю від спрацювання, що вказує на активну роль цих 

елементів на кшталт дуже крутих скребачок.  

Біфаси. Морфологічно це найкращі зразки техніки індустрії верхнього 

шару з максимальним рівнем редукції заготовки шляхом двобічної оббивки. 

Їх представлено лише фрагментами і грубими формами (заготовками) 

(10 шт.). Найвиразніші – дистальні частині ретельно оброблених 

листоподібних біфасів, зламаних поперечно (рис. 54). Заготовками, очевидно, 

слугували масивні відщепи, які оббивалися в двоопуклому стилі (всі біфаси 

мають лінзоподібний перетин) спочатку по периметру великими 

видовженими сколами (грубіші форми (рис. 54, 1, 3)), а потім дрібнішою 

паралельною та лусковою ретушшю модифікувалися робочі краї (рис. 54, 2, 

4). Біфаси оббито так ретельно, що початкові поверхні заготовок майже 

повністю редуковано з обох боків. Ретушовані повздовжні краї зі слідами 

інтенсивного спрацювання у вигляді дрібної забитості, вірогідно, вказують 
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на ріжучу функцію цих біфасів. У одного зламано кінчик, і грань могла 

слугувати акомодаційною ділянкою (рис. 54, 4). Не виключно, що грані 

поперечних зламів також грали роль упорів для руки під час роботи 

біфасами. У одного екземпляра біфасіального скребла (рис. 54, 3) поверхні 

зламів, розташованих під прямим кутом один до одного і протилежно до 

робочого краю, мають очевидніше акомодаційне призначення. 

Чи могли стандартизовані листоподібні біфаси слугувати 

наконечниками списів або дротиків, які після поломки додатково 

редукувалися для використання в якості ножів, або різання було їхньою 

початково запланованою функцією? Вирішити ці питання допоможе 

подальший трасологічний і техніко-функціональний аналіз. 

Обушкові ножі. Ножі з природним обушком можна виділити з 

категорії сколів з незначною ретушшю і слідами використання – 67 шт. 

(вибірка 528 ретушованих відщепів). Їхньою ознакою є наявність гострої 

ділянки леза з дрібною ретушшю і протилежний або суміжний «обушок». 

Але ніякої стандартизації заготовок в цій групі немає, присутні як великі, так 

і маленькі сколи різних типів. Класичних ножів на скибкових сколах 

(кіркових деборданах) мало. Найпоширенішим прийомом утворення обушка 

виступає фрагментація сколу, часто поперечна, але відмітити її штучний 

характер не завжди вдається. Нерідко як обушок могла використовуватися 

ударна площадка. 

Ножі з ретушованим обушком, виділені з тієї ж вибірки (22 шт.), так 

само нестандартизовано. Таким обушком може виступати грань зламу, часто 

повздовжнього, крута кіркова грань або ретушована виїмка. Ретельно 

ретушовані обушки не поширено. 

Гостроконечники не властивий тип знарядь індустрії верхнього шару 

Андріївки 4. В колекції 2015 р. зафіксовано 4 вироби з вістрями, зроблені як 

на масивних макрозаготовках, так і уламках менших за 5 см. Найдрібніший – 

найбільш сумнівний, з гострим елементом, утвореним зламом і погано 

ретушованою ділянкою. Дорсальні макроформи (в якості заготовок 
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виступили галька алювіального кременю і масивний відщеп з широкою 

кірковою гранню) мають на вістрях невеликі фасетки, зняті з вентральної 

сторони, вірогідно, під час використання. Масивне вістря ретушовано 

альтернативно і розташовано поперечно вісі заготовки. Елементи вістер 

поєднуються на цих артефактах з скребачкоподібною та зубчастою робочими 

ділянками.  

Чопінги становлять нижньопалеолітичний зразок знарядь, які 

робилися на невеликих видовжених і округлих конкреціях кременю, де 

робочі краї комбінувалися з зонами відбійників, можливо, в процесі 

реутилізації артефактів (Шевченко 2017) (рис. 52–53). Тобто це в основному 

мікроформи, поєднані з відбійниками (8 шт.); які мають сліди спрацювання у 

вигляді дрібної забитості робочих лез. Останні можуть бути гострими, 

очевидно, використаними для рубання (рис. 52, 2), і скребачкоподібними, 

завжди сильно спрацьованими, вірогідно, від скобління (рис. 52, 1; 53, 1). Не 

виключно, що окремі сліди забитості активних країв відносяться до роботи 

цими виробами в якості ретушерів. Крупніші зразки могли бути і нуклеусами 

(рис. 52, 2).    

Долотоподібні. Вироби з підтісуванням або пласкою ретушшю на 

дистальному кінці поодинокі (рис. 75, 4). 

Техніко-типологічне порівняння індустрій верхнього та нижнього 

шарів Андріївки 4. З нижнього культурного шару стоянки отримано понад 

5,5 тис. крем’яних артефактів. Ці матеріали і за станом збереження 

(переважна відсутність патини), і техніко-типологічно виглядали відмінно від 

індустрії верхнього шару. Тут зафіксовано менше дрібних сколів та уламків, 

а також ретушованих виробів (рис. 97). Рівень фрагментації заготовок лише 

трохи нижчий (рис. 98), незважаючи на  спокійнішу тафономічну ситуацію 

перебування артефактів в яру, що знов таки швидше пояснює її 

технологічною активністю. 

Якісною сировиною поселення в яру було забезпечено набагато краще, 

ніж в верхньому шарі. Поширено слабо використані для розщеплення великі 
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жовна кременю, пренуклеуси, великі нуклеуси. Деякі значні за розмірами 

конкреції кременю зазнали мінімум оббивки, як знайдений в 2013 р. «камінь 

з діркою» – геологічна «парамудра» (Bromley et al. 1975) (рис. 45). 

Сукупність горизонтів нижнього шару дає 77 нуклеусів і 15 

нуклеподібних уламків. Серед них над доцентровими (24) переважають 

паралельні (38). Інші – багатоплощадкові, комбіновані і окремих поодиноких 

типів. 

За матеріалами розкопок попередніх років рівень пластинчастості 

видавався мізерним. Аналіз колекції 2015 р. (934 неретушованих заготовки з 

урахуванням фрагментів) довів, що він трохи більший, ніж у верхньому шарі 

(10,7 проти 8,8) (рис. 99). 

Також було відмічено помітну присутність на нижніх горизонтах 

витонченіших і тонкіших відщепів, очевидно, отриманих завдяки м’якому 

відбійнику. Але в цілому порівняння технічних індексів не демонструє 

значного розходження, включаючи показник масивності, (табл. 25), що 

відповідає загальній подібності використаної моделі розщеплення кременю, 

де поєднувався доцентровий і паралельний методи. 

Набагато більшу відмінність становлять показники окремих груп 

інвентарю (рис. 100) (табл. 5). В нижньому шарі частіше зустрічаються 

ретельно зроблені знаряддя як біфаси, гостроконечники і деякі скребла 

(рис. 77–79), що підіймає рівень двобічної обробки і мустьєрської групи 

знарядь. Зубчасто-виїмчасту категорію за даними аналізу колекції 2015 р. 

представлено значно слабкіше, ніж було визначено попередньо, а 

верхньопалеолітичних знарядь немає зовсім. Хоча виключення мають місце, 

як несподівана знахідка в 2016 р. на дні яру косотронкованого бічного різця. 

З’єднувальною ланкою між інвентарями верхнього і нижнього шарів можуть 

бути чопінгоподібні вироби (рис. 53, 4). 

Нові типологічні індекси більше відповідають визначенню загальної 

індустрії нижнього шару як типового варіанту мустьє. Але вона не виступає 

спеціальним об’єктом дослідження в цій роботі і потребує подальшого 
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аналізу. Враховуючи можливість наявності окремих горизонтів помешкання 

в межах пачки відкладів заповнення яру, а, відповідно, і залишків незалежних 

індустрій, в майбутньому доречно провести техніко-типологічний аналіз за 

різними горизонтами взяття матеріалу. Поки що можна констатувати лише 

певну наближеність індустрій верхнього і нижнього шарів Андріївки 4 в 

рамках використання схожих технік розщеплення, включаючи біфасіальну 

обробку, а також вагомої частки зубчасто-виїмчастих виробів.  

Аналіз колекції підйомного матеріалу з Музею ІА НАНУ. Загальний 

стан збереження кременів є гіршим у порівнянні з матеріалами з культурного 

шару через часте руйнування поверхонь решіткою вивітрювання (рис. 81, 3). 

Артефакти вкрито патиною, яка має різний характер й інтенсивність на 

одних і тих самих виробах – патиновані сильною молочною патиною ділянки 

чергуються з непатинованими, слабопатинованими блакитно-білою патиною, 

або з дендропатиною. Непатинований кремінь має темне забарвлення від 

чорного до світло-сірого кольору. Наявний люстр, однак, обкоченість 

відсутня. На поверхнях збереглися залишкі вапнякового натеку. Поширено 

кірку червонястих відтінків: червону, руду, жовту, світло-коричневу. Такі 

особливості стану збереження відповідають зразку, зафіксованому в 

стратифікованому контексті, і це вказує, що підйомний матеріал було 

перевідкладено на денну поверхню саме з культурного шару стоянки, що в 

принципі є характерним механізмом утворення середньопалеолітичних 

поверхневих місцезнаходжень на лесових терасах (Glauberman 2015). 

Оглянута частина колекції складається з нуклеусів і нуклеподібних 

форм, відбійників, знарядь і сколів з ретушшю. Заготовками для нуклеусів 

слугували як окремості сировини, так і відщепи. Серед них домінують 

доцентрові сплощені, серед яких більш однобічних з опуклим кірковим 

тилом (табл. 19). Дископодібних форм мало. Так само поширено й 

підпаралельні та присутні інші типи, відповідні визначеним в 

стратифікованій колекції (ортогональні, багатоплощадкові, «зі сколюванням 

від леза»). Багато нуклеподібних уламків, є відщепи з негативами сколів. 
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Присутній зразок техніки комбева – з черевця первинних відщепів знято 

широкі сколи (рис. 81, 1, 3). 

Спостерігається характерний варіант розщеплення, відомий також 

серед стратифікованих нуклеусів, – з торця підчотирьохкутних конкрецій, які 

оббивалися повздовжньо з великої гладкої площадки або чопінгоподібним 

клектонським способом, знімався великий видовжений скол (рис. 80;  51, 6). 

Схоже, що торцевий прийом обумовлювала сама морфологія окремостей 

сировини. Присутні два невеличких торцевих нуклеуси для пластинок, один 

на сколі дебордан. Інший міг бути й спеціфичним різцеподібним знаряддям 

(рис. 80, 4). Маловірогідно, що ці форми мають відношення до 

верхньопалеолітичної домішки в колекції середньопалеолітичного 

підйомного матеріалу. 

Заміри негативів на доцентрових двобічних нуклеусах (переважно 

більших за 5 см) дають середнє значення 3,3х2,7 см, тобто останніми було 

знято невеликі заготовки (табл. 20). До пластинчастих сколів можна віднести 

усього 3 негативи з 19. Це демонструє максимальну спрацьованість ядрищ, 

невеликі розміри яких на останній стадії розщеплення дозволяли знімати 

лише укорочені заготовки. Однак, окремі зразки мають залишкові негативи 

широких сколів, знятих паралельно до площини перетину двох поверхонь 

нуклеусу (рис. 81, 2; 82, 2), що може бути ознаками використання техніки 

типу доцентрового рекурентного левалуа (Boëda 1993). 

Відбійники представлено нуклеусами з характерними слідами 

забитості, а також конкреціями з дуже інтенсивно утилізованими ділянками, 

включаючи чопінгоподібні відбійники. Окремі нуклеуси могло бути 

переоформлено на знаряддя ретушуванням ділянок краю. 

Характерними заготовками для знарядь є первинні відщепи овальної 

форми, скибкові сколи (включаючи типу салямі), вкриті кіркою відростки 

конкрецій («шапки»), дебордани, підтрикутні відщепи тощо. Пластинчасті 

відщепи і видовжені тонкі сколи відбиралися для подальшого ретушування, 

складаючи 9,3 % (n=236). Серед ретушованих виробів заготовок довжиною 
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понад 5 см усього 41,2 % (n=97), що, вірогідно, пов’язане з їх фрагментацією, 

яка становить 57,4 % (n=47), і в окремих випадках фіксується слідами від 

ударів на зламах. Індекси фасетажу: IFl=33,7; IFs=18) (табл. 21). Фасетовані 

площадки відмічено для пластин. В одному випадку наявні сліди 

редукування площадки. 

Типологічний склад колекції підйомного матеріалу (табл. 22) виявляє 

подібність до стратифікованого інвентарю, хоча там відсутні окремі групи 

знарядь, як виїмчасті і скребачки, які мають бути в колекції, але не 

потрапили до оглянутої частини матеріалів. Так само домінують ретушовані 

сколи та уламки; поширено зубчасті, яких більше, і скребла. Останні 

представлено майже виключно простими формами, серед яких повздовжніх в 

два рази більше, ніж поперечних (табл. 22). Рівною мірою присутні прямі й 

опуклі робочі краї (табл. 23), переважає вентральна обробка (табл. 24). Для 

прямих скребел використовувались пластинчасті та підтрикутні відщепи. 

Поодинокі виразніші форми як конвергентні та подвійні.  

Ретуш переважно крайова, крута й напівкрута, лускова, непоширена, 

хоча зустрічається пласка й дуже рідко східчаста. Відмічено застосування 

прийомів підтісування корпусу знарядь і тронкування.   

Зубчаста ретуш справляє враження «обгризеної»; вона крайова, часто 

спорадична й альтернативна. Розміри більшості зубчастих менше 5 см. За 

розташуванням робочого краю, як і серед скребел, найчисленніші повздовжні 

форми (45 шт.), але загальний склад різноманітний і відповідає 

стратифікованій категорії цих виробів (табл. 22): поперечні (8 шт.), подвійні 

(10 шт.); з обробкою по периметру (16 шт.), наближене до конвергентного (1 

шт.). Хоча розміри виїмок коливаються (від 1 см до 3 мм), поширено 

довжиною 7 мм, тобто більшість цих виробів належить до 

«середньозубчастих». 

Окремі вироби належать до дзьобоподібних, долотоподібних, 

скребачкоподібних (можливо, на площадці), проколок і тронкованих сколів 
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(табл. 22). Присутні комбіновані знаряддя: зубчасті й скреблоподібні краї 

поєднуються з виїмками, дзьобоподібними елементами.  

Наявні уламки грубих біфасів підтрикутної або трапецієподібної форми 

(4 шт.) (рис. 82, 3–6). Їх оброблено широкими пласкими сколами оббивки так, 

що окремі нагадують доцентрові нуклеуси в мініатюрі (наприклад, рис. 82, 

6). Найбільший – медіальний фрагмент розмірами 4х5 см. За перетином 

техніка виготовлення схожа на опукло-пласку.   

 

3.2 Маслове 5 і Виклине 

 

Схожий на верхній шар Андріївки 4 зубчастий середній палеоліт може 

бути виявлено в басейні р. Велика Вись. Таку індустрію демонструє невелика 

підйомна колекція з конгломерату стоянок на околицях с. Маслове 

(Шполянський район Черкаської області) на правій притоці Висі р. Гнилий 

Товмач, за 10,7 км західніше Андріївки 4 (рис. 13). Ці місцезнаходження було 

відкрито в 2007 р. в ході розвідувальних робіт в регіоні під керівництвом 

В. М. Степанчука. Шурфування показало, що перевідкладені артефакти 

могли потрапити на поверхню з витачівських ґрунтів. Поодинокі крем’яні 

сколи було знайдено у верхній частині прилуцького ґрунту (КІС 5 с–а). На 

Маслове 5В окремі артефакти, включаючи знаряддя, залягали в 

завадівському горизонті (КІС 11). 

Найбільш презентабельним є зібрання з пункту Маслове 5 

(58 артефактів). Технічні індекси відносять індустрію до нелевалуазької 

непластинчатої нефасетованої (табл. 25). Переважають субпаралельно 

огранені сколи з ділянками кірки, але присутні і з радіальною огранкою (до 

25 %). Інвентар побудовано на різнотипних скреблах із зубчастими 

обрисами, «шипами», підтісуваннями. Присутні ножі, скребачкоподібні 

вироби (включаючи високі форми), атипові різці, фрагмент біфаса (рис. 83). 

На багатьох виробах поєднуються декілька робочих елементів. 
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Комплекс визнано своєрідним середнім палеолітом і пов’язано 

передусім з більш архаїчною індустрією Андріївки 4 (Степанчук та ін. 2008). 

Культурна атрибуція поверхневого місцезнаходження Виклине 

(виявлене С. М. Рижовим і досліджене в 2008 р.), що належить до куща 

різночасових палеолітичних пам’яток в районі с. Бирзулове 

Новомиргородського району Кіровоградської обл. південніше р. Велика 

Вись, поки що не до кінця зрозуміла, але матеріал з шурфу демонструє певні 

аналогії до індустрії верхнього шару Андріївки 4, хоча за визначенням 

Ж. М. Матвіїшиної залягає в голоценових суглинках (Степанчук 

та ін. 2013а,б). Припускається, що ці патиновані молочною патиною кремені 

могло бути перевідкладено з вищих ділянок схилу, і колекція має змішаний 

характер, який відносить її до середнього або початку верхнього палеоліту.  

Хоча висловлено думку, що це новий індустрійний різновид, такі 

особливості, як поширена зубчаста обробка та фрагментація сколів вказують 

саме на зубчастий комплекс сусідньої Андріївки 4. Схожим є й типологічний 

склад поверхневої колекції: численні ретушовані відщепи та фрагменти, 

представлено біфасіальні форми, включаючи листоподібну, атипові 

скребачки з ориньякоподібними ознаками, різні скребла, обушковий ніж, 

зубчасто-виїмчасте знаряддя. Нуклеусна технологія є відщеповою і 

непластинчастою, але самих ядрищ мало. Трапляються окремості 

високоякісного кременю, що дає підстави пов’язувати індустрію з 

майстернею з переробки розташованих поблизу виходів сировини. 

 

3.3 Зубчаста складова стоянки Коробчине-курган 

 

Ще однією мустьєрської пам’яткою в басейні р. Велика Вись з 

помітною зубчасто-виїмчастою складовою є стоянка Коробчине-курган 

(Коробчине VII). Ця фінальномустьєрська індустрія відноситься до кола 

комплексів без біфасів і з елементами пластинчастого розщеплення, що 

можна сприймати як техніку левалуа в широкому розумінні (уні- та 
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біполярне рекурентне левалуа) (Матюхин 2012, с. 129). Іншою її особливістю 

є поєднання в інвентарі середньопалеолітичного (скребла, гостроконечники) 

та верхньопалеолітичного (високі ориньякоїдні скребачки) елементів 

(рис. 84). 

Перші дослідження підйомних матеріалів місцезнаходження 

(Степанчук и др. 2005; Степанчук та ін. 2008) показали, що вони можуть 

вважатися гомогенними, незважаючи на пізнішу домішку («реутилізована 

серія виробів») і визначили їхні найближчі аналогії в сусідніх 

середньопалеолітичних комплексах Маслове 5 і Андріївки 4, тільки з 

прогресивнішим ухилом індустрії Коробчине-курган завдяки її левалуазькій 

складовій та менш вираженій зубчастості, що втім підкреслювало її 

своєрідний статус. З 2010 р. розпочалися стаціонарні щорічні розкопки 

стоянки Археологічною експедицією НаУКМА під керівництвом 

Л. Л. Залізняка (загалом розкрито 120 м² пам’ятки (Нездолій 2017)), в ході 

яких було здобуто багатотисячну колекцію крем’яних артефактів із 

стратифікованого контексту. На цей момент найповніше опубліковано 

частину з розкопок 2011 р. (понад 8 тис. виробів) (Залізняк, Нездолій 2011; 

2013). Наведені статистичні дані (Залізняк, Нездолій 2013, табл. на с. 67) 

дозволяють розрахувати окремі техніко-типологічні індекси (табл. 25). 

Стоянка, відкрита П. І. Озеровим як значне за площею скупчення 

патинованих кременів, розташована на протилежному від Андріівки 4, 

лівому березі р. Велика Вись (відстань по прямій близько 5 км) на ділянці 

плато між східною околицею с. Коробчине та байрачним лісом (рис. 13). 

Розкопками було виявлено концентрацію обробленого кременю в майже 

метровій пачці відкладів, починаючи з глибини 0,9 м, інтерпретованих 

Ж. М. Матвіїшиною як витачівський ґрунт, тобто основний («архаїчний») 

комплекс пам’ятки геохронологічно потрапляє в широкі рамки КІС 3 – 50–30 

трт. 

Типолого-статистичні характеристики індустрії Коробчине-курган 

включають поширення ретушованих відщепів і зубчасто-виїмчастих знарядь. 
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Але, як показують ілюстрації (там само, рис. 17, 5–14), до зубчастих могло 

бути віднесено відщепи з нерегулярною ретушшю (рис. 84, 18), не виключно, 

що і з псевдоретушшю. Очевидно, що зубчаста складова колекції потребує 

перегляду з метою з’ясувати реальний процент зубчастих форм шляхом 

відсіювання сколів з ретушшю та можливих псевдознаряддь. 

Серед усіх регіональних аналогій Коробчине-курган «зубчастою» 

виступає лише бузька індустрія Білокузьминівки. Окрім біполярних 

сплощених нуклеусів, виробів з ядрищною обробкою та ще деяких техніко-

типологічних схожих рис, «зубчастість» виступає додатковим фактором 

наближення цих двох пам’яток. 

Хоча Коробчине-курган і мало суттєвий вміст зубчастих знарядь, 

Л. Л. Залізянком було поставлено питання про правомірність віднесення 

індустрії до кола пам’яток зубчастого мустьє в його класичному (тобто 

бордівському) розумінні (Залізняк та ін. 2015, с. 20–21), яке, на його думку, 

пов'язане з розщепленням дископодібних нуклеусів і поганою 

представленістю скребел. 

 

3.4 Висновки до розділу 

 

В басейні р. Велика Вись виявлено пам’ятки фіналу середнього 

палеоліту, включаючи перехідний період (друга половина КІС 3), – як 

місцезнаходження підйомного матеріалу, так і стоянки зі збереженим 

культурним шаром. Їх дослідження тривають; одними з найбільш 

інформативних наразі виступають Андріївка 4 з двома хронологічними 

етапами розвитку мустьє протягом КІС 3 і Коробчине-курган з симбіотичною 

індустрією перехідного періоду. Верхній шар Андріївки 4 розглядається як 

зубчастий варіант мустьє, в той час як рівень зубчастості Коробчине-курган 

ще потребує уточнення; принаймні ці індустрії значним чином різняться 

техніко-типологічно – остання є більш просунутою з левалуазьким 

пластинчастим розщепленням і верхньопалеолітичними групами знарядь. 
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Під час аналізу індустрії верхнього шару (як і поверхневої колекції) 

переконливих доказів на користь її змішаного походження не отримано. 

Індустрія верхнього шару Андріївки 4 в технологічному плані виглядає 

доволі примітивно з різноманіттям технік утилізації непідготовлених 

нуклеусів і окремостей крем’яної сировини (доцентрова, паралельна, 

галькова, біфасіальна). Це відбувалося в рамках повних циклів окремих 

послідовностей розщеплення, в ході яких отримували характерні типи 

заготовок і кінцевих виробів переважно розмірами понад 5 см. Поширеним 

технічним прийомом виступає фрагментація сколів, зафіксована в усіх 

індустрійних категоріях. Модифікація заготовок здійснювалася оббивкою, 

ретушшю (переважно крайовою лусковою крутою), зубчасто-виїмчастою 

обробкою із залученням тронкування та різцевого сколу. 

Типологічний вигляд індустрії визначає нестандартизований характер 

інвентарю і комбінована природа знарядь, де часто поєднуються зубчасто-

виїмчасті, скреблоподібні, скребачкоподібні, дзьобоподібні елементи тощо. 

Загалом переважають ретушовані сколи, часто фрагменти; добре 

представлено зубчасті вироби, скобелі, прості скребла. Верхньопалеолітична 

група нечисельна та атипова. Особливими типами виступають чопінги і 

біфаси, серед яких є листоподібні. 

Індустрія нижнього шару техніко-типологічно наближена до індустрії 

верхнього шару і в основному відрізняється лише окремими особливостями 

інвентарю.
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РОЗДІЛ 4 КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

ЗУБЧАСТИХ ІНДУСТРІЙ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ПРОБЛЕМАТИКИ ЗУБЧАСТОГО МУСТЬЄ 

 

4.1 Географічні та ландшафтні особливості ареалу зубчастого 

мустьє 

 

Ареал зубчастого мустьє в Афроєвразії (рис. 1) має розірваний 

характер: осередками найбільшої концентрації є Західна Європа і Кавказ. В 

інших регіонах (в том числі і в Україні) пам’ятки поодинокі, лише в окремих 

зонах утворюючи невеликі локальні угруповання. В широтному напрямку 

вони простягаються від Піренейського півострова до Алтаю, в 

меридіональному – від Бельгії до Нубійської пустелі – південніше палеоліт 

вже не розглядається в термінах його європейського поділу. Зубчасті 

індустрії характерні не для усіх регіонів зосередження 

середньопалеолітичних пам’яток (наприклад, вони відсутні в Британії 

(Ashton, Scott 2015), їх майже немає на Близькому Сході (Marks 1992) і в 

Центральній Європі (Richter 2016)). 

Західна Європа. Для цього регіону картографування пам’яток 

зубчастого мустьє зроблено в синтезі С. Тьєбо (2005) (рис. 3). 

Найбільше стоянок (і серед них тих, що пройшли перевірку С. Тьєбо на 

відсутність псевдознарядь) зосереджено в південно-західній і південній 

Франції в зоні річкових долин з карстовими утвореннями і сусідніми плато. 

Це регіони Нова Аквітанія (департаменти Дордонь, Лот і Гаронна (долини 

річок Дронн, Гаронни, Дордоні та її притоку Везер), Леде, Жиронда, Пуату-

Шаранта (департаменти В’энна, Шаранта), Атлантичні Піренеї, Південь-

Піренеї (департаменти Верхня Гаронна, Лот (в зоні вапнякового плато 

Грамат), Тарн. 

Поодинокі стоянки відомо в північній, центральній і східній Франції: 

регіони Бургундія-Франш-Конте (департаменти Жира, Верхня Сона, Йонна), 
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Іль-де-Франс (департаменти Есон, Сена і Марна), О-де-Франс (департамент 

Ена), Па-де-Кале. Ціла низка індустрій (7), виключених С. Тьєбо (2005) з 

пам’яток зубчастого мустьє, групуються на узбережжі півострова Котантен в 

Нормандії (департамент Манш). 

Найбільш північними в Західній Європі виступають стоянки Верхньої 

Бельгії на р. Маас в гірському масиві Арденни (провінція Льєж) і поселення 

Ла Кот де Сен Брелад (шар G) на о. Джерсі в Англійському каналі. 

Південну зону в цьому регіоні становить Піренейський півострів. 

Пам’ятки зосереджено на півночі країни: в Каталонії (північно-східний кут 

Іспанії); гірському регіоні Кантабрії і сусідній Астурії (північно-західний кут 

Іспанії). Поодинокі стоянки (Santamaria 2013) відомо на південному 

узбережжі Іспанії в Валенсії і на півдні Португалії (Колумбейра – 

найзахідніша пам’ятка зубчастого мустьє). 

Південна і Південно-Східна Європа. На шляху на схід кількість 

зубчастих комплексів помітно падає і тяжіє до південних кордонів Європи. В 

Італії поодинокі пам’ятки географічно розкидано (Bordes 1981; 

Thiébaut 2005): в південній Апулії, Лаціо на узбережжі Тірренського моря 

(печерний комплекс на горі Монте Цірцео), Венеції, на морському узбережжі 

Лігурії (печерний комплекс Грімальді), на півночі Тоскани в центрі країни. 

В Хорватії представлено невеликий регіон із зубчастими індустріями 

пізнього мустьє (Karavanić 2004; Karavanić et al. 2008). Виділяються дві зони, 

розподілені Динарськими Альпами – прибережна на півдні країни (Далмація, 

Східна Адріатика) і континентальна на північному заході (напівгірське 

Хорватське Загір’я). 

Кілька пам’яток відомо в Румунії (Pop 2013) на північному сході країни 

в долині Прута і на чорноморському узбережжі. 

Центральна Європа. Тут пам’яток  зовсім небагато. Якщо не рахувати 

рис-вюрмсьский таубахьєн, який має непевний індустрійний статус (тейяк 

або мустьє?), то це печери Шипка і Чортова Діра в Моравії (Valoch 1965), 

Бечов І в Богемії, печера Дівьє Бабе І на північному заході Словенії (долина 
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р. Ідрійца), окремий комплекс в послідовності грота Сесельфельс в Баварії 

(долина нижньої течії р. Альтмюль, притоки Дуная). 

Східна Європа. В Україні пам’яток мало і вони географічно розірвані, 

будучи присутні в головних неандертальських осередках освоєння 

Східноєвропейської рівнини та Криму (рис. 5). Найбільше скупчення 

утворюють пам’ятки стінківської індустрії в Подністров’ї і Попрутті 

(Молдова) (Анисюткин 2005), також можливі невеликі осередки в Криму 

(Stepanchuk 1994а), Верхньому Подесенні (Тарасов 1991), долині р. Велика 

Вись (Побужжя) (Степанчук та ін. 2013б; Залізняк, Шевченко 2015). 

Поодинокі пам’ятки з тейякоїдним виглядом спостерігаються в Подніпров’ї 

та в північних районах України.    

Кавказ є другим місцем концентрації зубчастих індустрій середнього 

палеоліту (рис. 4). Тут пам’ятки більш тяжіють до південної зони, де 

виділяються наступні осередки: в північно-західному Причорномор’ї (район 

Сочі) (Любин 1989), в басейні Квирили (Цхалцитела, Цуцхвати) (Moncel 

et al. 2013). Окремо їх відомо в Вірменії (долина Радзана) (Ерицян 1975), 

Азербайджані (долина Кури) (Коробков, Мансуров 1972), і дві пам’ятки на 

північних схилах Головного Хребта (Миштулагти-Лагат (Hidjrati et al. 2003), 

Лиса Гора (Любин 1970). 

Далі на схід прояви зубчастого мустьє присутні в Середній Азії і на 

Алтаї. В передгір’ях південно-західного Тянь-Шаню (Узбекистан) – 

Кульбулак, Кутурбулак, Зірабулак тощо – цілий осередок пам’яток 

(Оманжулов 1984; Касымов 1990).  В Гірському Алтаї відомо єдину стоянку 

зубчастого мустьє Тюмечін ІІ (Шуньков 1990). Вона розташована в 

Єловській котловині між відрогами Семінського та Теректинського хребтів 

на правому березі р. Урсул. 

На Близькому Сході зубчасте мустьє не представлено, за виключенням 

своєрідних індустрій Ябруд І в Південній Сирії (Коробков 1978; 

Bordes 1981). Декілька пам’яток знаходяться в Північній Африці в долині 

нижнього Нілу (на межі Нубійської пустелі, північний Судан) (Thiébaut 2005) 
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і на півдні східної Сахари в південно-західному Єгипті (сусідні депресії Бір 

Тарфаві, Бір Сахара Іст) (Wendorf et al. 1993). 

 

4.2 Проблема походження зубчастого мустьє – тейяк 

 

Зубчасто-виїмчасту техніку виготовлення кам’яних знарядь було 

відомо гомінідам з нижнього палеоліту (її зафіксовано в найбільш ранніх 

індустріях Європи (Díez Martín 2002)). Домустьєрські індустрії, в яких ці 

типи знарядь є характерними, пов’язуються з таким явищем як тейяк, 

визначеним Д. Пейроні на матеріалах стоянки Ла Мікок у Франції. Абат 

Брейль розмістив тейяк між клектоном, від якого той походив, і левалуа на 

межі нижнього і середнього палеоліту (Monnier 2006). А. де Люмлей 

(Lumley 1969 в Анисюткин и др. 2017) розподілив тейяк Франції на два 

варіанти: протошарантьєн і евенозьєн; останній надалі еволюціонував у 

зубчасте мустьє. В сучасному палеолітознавстві тейякоїдні індустрії 

сприймаються як частина технологічного угруповання Mode 1 за Г. Кларком 

(Clark 1969 в Díez Martín 2002), тобто відщепових індустрій без біфасів і 

техніки левалуа. Це поширений Афроєвразією доволі варіабельний феномен 

відомий під різними регіональними назвами. Такі індустрії базуються на 

клектонському розщепленні (техніка площадки що мігрує (Tester 1984; White 

& Ashton 2003; Hérisson et al. 2016) або SSDA (система розщеплення 

альтернативних поверхонь (Forestier 1993)) і гальковій техніці. Продукти – 

масивні укорочені відщепи, первинні і скибкові сколи. Характерні такі 

форми непідготовлених нуклеусів як чопероподібні, багатоплощадкові 

(шароподібні (globular), багатогранники), грубопризматичні, дископодібні. 

Типологічна характеристика завжди включає подібні до мустьєрських типи 

знарядь з поширенням зубчасто-виїмчастої групи та своєрідні категорії 

виробів, як тейякські гостроконечники, дзьобоподібні знаряддя, грубі 

скребачки, різці, чопінги тощо.  
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Тейяк варіабельний в техніко-типологічному сенсі (мікроіндустрії, 

індустрії з елементами левалуа, крупними заготовками, підвищеним 

фасетажем або технікою біфасів). Зубчасто-виїмчаста група в окремих 

індустріях може бути нечисленною. Протошарантьєн характеризується 

мустьєроїдними скреблами типу кіна, тоді як в евенозьєні лише прості слабо 

ретушовані скребла. Варіюють такі типи знарядь як скребачки, різці, чопінги, 

біфаси.  

Виділяються наступні географічні осередки клектоно-тейякоїдних 

індустрій (рис. 2): 

1) західноєвропейський (власне клектон південної Англії; 

нижні шари Ла Мікок, Фонтешевад (Henri-Martin1965), Бом-Бон 

(Gagnepain, Gaillard 2005), Араго (шари Unit 1) (Barsky 2013) тощо);  

2) південноєвропейський (Торальба в Іспанії; італійський 

тейяк і пов’язані з ним регіональні явища, як італійська галькова 

культура і нижньопалеолітичні мікроіндустрії (Ісерніа ла Пієтта, 

Візольяно (Abbazzi et al. 2000), Фіконселла (Aureli et al. 2016) тощо); 

3) центральноєвропейський (Вертешселлеш (Kretzoi, 

Vértes 1965), Білцингслебен, Шонінген, таубахьєн (Веймар-

Ерінгсдорф-Таубах, Кульна шар 11, Рабуц) (Valoch 1968); 

4) східноєвропейський (молдавський тейяк, індустрії типу 

нижнього шару Кіїк-Коба («східний таубахьєн»), місцезнаходження в 

північно-східній Україні, Круглик, Маслове 5В завадівський комплекс 

(Степанчук та ін. 2013а), Меджибіж?, Хрящи та Михайлівське на Дону 

(Матюхин, Праслов 2008); 

5) близькосхідний (Ябруд ІV, нижні шари Табун, Умм-

Катафа, Рас-Бейрут) (Коробков 1978; Copeland 2003); 

6) північноафриканський (окремі пам’ятки в Марокко); 

7) кавказький (Яштух (Замятнин 1961; Коробков 1965), Богос 

(Кулаков 1999) у північно-східному Причорномор’ї, Чахмакли в 

Азербайджані (Коробков, Мансуров 1972)); 
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8) середньоазіатський (Кульбулак в Узбекистані 

(Касымов 1972; 1990), культура Каратау в Таджикистані (Ranov 1995)); 

9) південноуральський (пам’ятки каришкінського типу 

(Котов 2015)); 

10) китайський (Чжоукоутянь); 

11) південноазіатський (соаніан, аньятхіан (Chauhan 2003)). 

Східна Європа. Тут до тейякоїдних індустрій відносяться дві основні 

групи пам’яток: типу нижнього шару Кіїк-Коба («східний таубах» 

(Stepanchuk 1994a,b), «клектонська лінія розвитку» палеоліту Криму 

(Колосов 2002)) і «молдавський тейяк» в межиріччі Дністра і Прута 

(дуруїторська група: стратифіковані пам’ятки – нижні шари грота Старі 

Дуруїтори і грота Вихватинці, Осипка, Ярово, Шипіт 2 і невеликі 

місцезнаходження підйомного матеріалу – Мерсина, Бобулешти 5) 

(Анисюткин и др. 2017). Перші дослідники зближали нижній шар Кіїк-Коба з 

домустьєрськими атиповими комплексами Євразії, включаючи клектон, 

нижні шари Ла Мікок, тейяк Близького Сходу і Чжоукоутянь (Бонч-

Осмоловский 1940; Ефименко 1938). В класифікації В. М. Гладиліна (1976, 

с. 104–105) їх було об’єднано в межах єдиного індустрійного варіанта – 

«мікромустьє зубчатого» або тейякського через переважання знарядь на 

дрібних заготовках. Історія атрибуції цих пам’яток (Klein 1965; 

Гладилин 1976; Борисковский 1979; Demidenko 2014a,b), які не мають 

абсолютного датування, вказує на певне змішування термінів «тейяк» і 

«зубчасте мустьє», коли визначення залежить від обраної хронологічної 

прив’язки – довюрмського або вюрмського часу. За М. К. Анісюткіним 

(Анисюткин и др. 2017) нижній шар Кіїк-Коба повністю відповідає 

протошарантьєну або протокіна французької схеми, а пам’ятки Молдови і 

Придністров’я – евенозьєну і типовому клектону. 

Техніко-типологічну характеристику нижнього шару Кіїк-Коба 

наведено в другому розділі дисертації. Дуруїторський тейяк характеризується 

(там само) біфасами, в том числі листоподібними, і домінуванням зубчасто-
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виїмчастих разом з поширенням дзьобоподібних, включаючи як клектонські 

біл-хуки, так і своєрідні типи, а також присутністю масивних 

ориньякоподібних скребачок і клектонських скребачок на площадках. 

Датування. В своїй більшості у цього кола пам’яток відсутні надійні 

абсолютні дати, залишаючи лише геохронологічні і біостратиграфічні 

вказівки. Зазвичай тейякські індустрії датуються рисом–рис-вюрмом (КІС 8–

5, 300–120 трт), але можуть бути давнішими (як тейяк Близького Сходу – 

КІС 11–9 (400–300 трт) (Copeland 2003), синхронний британському клектону 

(Pettitt, White 2012) і найдавнішим мікроіндустріям Центральної Європи 

(Díez Martín 2002)), або сягати раннього вюрму, як в молдавському тейяку 

(Анисюткин и др. 2017). Для основної території Європи тейякоїдні 

комплекси не переходять межу рис-вюрму. Пізніші зубчасті індустрії 

розглядаються вже в рамках мустьє як його окремий варіант. Ситуація 

ускладнюється змішуванням тейяка з мустьє в вюрмі, що демонструють 

коливання індустрійного статусу пам’яток з непевним датуванням 

(наприклад, нижній шар Кіїк-Коба – тейяк або зубчасте мустьє? (див. 

Demidenko 2014b; Анисюткин и др. 2017)). 

Виникнення та еволюція тейяка. На більшості територій тейякоїдні 

індустрії є частиною ранньо- та середньопалеолітичної індустрійної 

дихотомії на комплекси з типовими біфасами (Mode 2) і комплекси з 

відщеповою та гальковою техніками (Mode 1). Причини її утворення 

залишаються слабо зрозумілими, тим більше, що відомо достатньо ранні 

пам’ятки, де ці комплекси можуть виділятися в складі єдиної індустрії. Так, 

на Близькому Сході індустрія Латамни поєднувала ашельський компонент з 

біфасами і дрібні вироби на відщепах (light duty tools, які за Дж. Кларком 

аналогічні тейяку) – початково частини одного інвентарю, які з риського часу 

виступають там вже в якості самостійних індустрійних різновидів, що 

існують паралельно. У І. І. Коробкова, який досліджував тейяк Близького 

Сходу і Кавказу, виникли цікаві гіпотези (1978, с. 159) щодо причин такого 

розгалуження: 1) технологічний розрив між групами завдяки використанню 
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різних типів відбійників; 2) функціонально обумовлена дивергенція раніше 

єдиної індустрії. 

Перші етапи колонізації Європи та Кавказу пов’язано з 

небіфасіальними індустріями (Атапуерка, Дманісі). Спостерігаються випадки 

мустьєрізації тейяка (зі зменшенням клектонських елементів і 

впровадженням левалуа) в багатошарових послідовностях (Фонтешевад 

(Henri-Martin 1965), Бом-Бон (Gagnepain, Gaillard 2005)). З кінця рис-вюрму в 

Європі відбувається його перехід в мустьє (евенозьєн еволюціонує в зубчасте 

мустьє). В деяких регіонах тейякські індустрії утворюють певну єдність в 

середньому палеоліті, об’єднуючи низку хронологічно окремих культур. 

Дуруїторський тейяк, можливо, під впливом мікока переходить в стінківську 

індустрію (Анисюткин и др. 2017). На Кавказі (Яштух) (Коробков 1967) в 

процесі розвитку «тейяко-зубчастого» «індустрійного стовбура» тейяк надалі 

переходить в зубчасте мустьє. 

Інтерпретація тейяка. Повний синтез усіх даних по тейяку 

Афроєвразії ще чекає на своє здійснення. Поки що це явище розглядалося 

лише на рівні окремих регіонів, часто в контексті загальної характеристики 

локального палеоліту. Монографії та статті в основному присвячено окремим 

пам’яткам (див., наприклад, (Анисюткин и др. 2017 і посилання там)). 

Традиційно клектоно-тейякські пам’ятки сприймалися як прояви 

технологічної традиції, що належала відмінній культурній групі 

(Forestier 1993; White 2000), хоча гомогенність тейяка від самого початку 

викликала сумнів (Dibble et al. 2006).  

На прикладі проблеми клектона (див. огляд White 2000) видно, що 

може бути запропоновано достатньо багато альтернативних варіантів 

пояснення явища відщепових індустрій без біфасів, які існують окремо чи 

паралельно з біфасіальними: 1) спеціальна активність в межах ашельської 

індустрії; 2) частина єдиного технологічного континууму, де у використанні 

рубил не було потреби; 3) різний доступ до сировинних ресурсів; 4) рівень 

планування поведінки (поведінка ad hoc на відміну від запланованої); 
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5) особливості природних зон помешкання (степові популяції проти лісових), 

а відтоді використаних стратегій життєзабезпечення і методів соціального 

навчання; 6) особливості соціальної технології, пов’язані з проявами 

сексуально обумовленої поведінки тощо; але наразі для підтвердження 

жодної з них бракує повноцінних доказів. Тут важливо, що в конкретних 

випадках можуть бути прийнятними різні інтерпретаційні моделі. В цілому 

технологія Mode 1 описується як така, що вимагає найменших зусиль 

(expedient або опортуністична) і є ситуативно-епізодичною (ad hoc) 

(Díez Martín 2002 і посилання там). 

Тейяк також не оминула підозра в тафономічному походженні 

індустрій (Valoch 1968), що підтвердилося новими дослідженнями на 

окремих відомих пам’ятках (Dibble et al. 2006; Kolobova et al. 2012; 

Вишняцкий 2011), але цих фактів наразі недостатньо щоб повністю скасувати 

це явище, яке може розглядатися як окремий технокомплекс в розумінні 

М. В. Аніковича (Анисюткин и др. 2017). Це передбачає генетично не 

пов’язані між собою індустрії зі схожою техніко-типологічною основою, яка 

могла виникнути внаслідок причин різного характеру. 

Антропологічні свідоцтва (Дробышевский 2006) розрізнені і пов’язані 

як з неандертальською лінією розвитку, так і з більш ранніми гомінідами або 

історіографічно з «досапієнсами» на матеріалах грота Фонтешевад (Chase 

et al. 2009). Особливості гіпернеандертальця з нижнього шару Кіїк-Коба 

розглядатимуться нижче.   

 

4.3 Роль тафономічного чинника в утворенні зубчастих комплексів 

 

Недбале виготовлення знарядь в зубчастому мустьє і тейяку стало 

причиною сумнівів в їх свідомому походженні, що припускало поширення 

псевдоретуші. За її визначенням (Кулаков 1999; Анисюткин 2005, с. 107; 

Kolobova et al. 2012; Павленок и др. 2014), це несистематична, переважно 

альтернативна, дрібна та переривиста, напівкрута та крута, часто стрімка 
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ретуш, яка притуплює або зминає краї артефактів (типи 46, 47, 48 в тип-листі 

Ф. Борда). 

Утворення псевдоретуші відбувалося в ході двох типів процесів: 

1) геологічних явищ (наприклад, селі, соліфлюкція, тиск кам’яних уламків 

тощо (Schelinsky 1983 в Kolobova et al. 2012)); 2) топтання (людьми або 

фауною). Для першого випадку проведення експериментів вважається важко 

здійсненим, залишаючи для виявлення псевдоретуші тільки типологічно-

порівняльний підхід (Kolobova et al. 2012, але див. Asryan et al. 2014). 

Натомість експериментальні витоптування кам’яних артефактів людьми 

(Щелинский 1983; McBrearty et al. 1998), биками (Thiébaut 2007b; 2010) і 

навіть ведмедями (Asryan et al. 2014) підтвердили можливість утворення 

псевдознарядь таким чином, але в основному в умовах твердого субстрату. 

С. Тьєбо (2005; 2007b; 2010) використала мікротехнологічний аналіз і 

експериментальний підхід для розробки методики відокремлення 

антропогенної ретуші від псевдоретуші. Вона включає комбінацію 

морфометричних критеріїв виїмок (тип негативу, розміри і кут зняття), за 

якими порівнювалися експериментальні і археологічні серії. Свідомо 

утворені виїмки в основному мають тип негативу «альфа», більші розміри і 

менший кут зняття.  

В результаті низку зубчастих пам’яток було інтерпретовано як 

тафономічно змінені: наприклад, Кульбулак (Кривошапкин 2012; Павленок 

и др. 2014), Білокузьминівку (Колесник 2002), Ахштирську печеру 

(Кулаков 2015), Лусакерт І (шар В) (Adler et al. 2012). Хоча проведений 

С. Тьєбо аналіз (2010) показав, що штучно виготовлені зубчасто-виїмчасті 

знаряддя переважають в більшості кам’яних комплексів, значне число 

зубчастих індустрій, особливо з територій поза межами Західної Європи (які 

вивчалися бібліографічним шляхом), було віднесено до природно 

пошкоджених. 

Розглянемо детальніше ситуацію зміни типологічного статусу важливої 

для розуміння зубчастого мустьє України Білокузьминівки (бузький 
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комплекс), індустрія якої певний час авторами розкопок визнавалася 

навмисно зубчастою (Цвейбель 1971; Цвейбель, Колесник 1992; 

Колесник 1993), хоча існувала і протилежна позиція (Праслов 1984). За 

останнім аналізом комплексу (Колесник 2002) більшість сколів із зубчастою 

обробкою відображають його тафономічний стан, тобто рівень 

постдепозиційної деформації. В той же час присутні вироби з інтенсивною 

зубчастою обробкою, штучне походження яких не виключається. Комплекс 

зазнав суттєвої деформації поверхонь кременів (найбільш тонких крайових 

ділянок) в результаті активного вертикального переміщення артефактів в 

давнину. Це не узгоджується з висновками, отриманими в ході спеціального 

дослідження стоянки в 1986 р. (Герасименко, Колесник 1992), які показали, 

що топографічні особливості локалізації культурного шару не спричинили 

його «значного розтаскування», залишивши матеріали поселення на одному 

місці. Зазначається, що в бузькому суглинку «знахідки залягають у 

горизонтальному положенні…, слідів сортування немає» (там само, с. 127–

128). 

Окрім конкретних неузгоджень в плані інтерпретації зубчастих 

комплексів як природно пошкоджених, що витікає із самих досліджень 

(Колесник 2002; Kolobova et al. 2012, p. 20), наявні й суттєві контраргументи. 

Фіксується відсутність зв’язку між процентом зубчастої обробки і типом 

відкладів: в окремих регіонах з переважно печерним типом стоянок 

(наприклад, в Криму), де твердий субстрат мав би сприяти утворенню 

псевдоретуші, зубчасті індустрії слабо представлено, натомість вони є 

поширеними на відкритих територіях з лесово-ґрунтовими формаціями. Це 

справедливо і для конкретних територій, де спостерігаються різні типи 

пам’яток. Так, М. К. Анісюткіним відмічено (1992), що на пам’ятках 

стінківсько-дуруїторської єдності процент зубчастих знарядь зростає на 

відкритих місцезнаходженнях (Мерсина) у порівнянні з печерними (грот 

Старі Дуруїтори). В свою чергу дрібнозубчаста ретуш може бути слідами 

утилізації необроблених відщепів як знарядь для різноманітних робіт 
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(різання, стругання, скобління) (Щелинский 1992 в Анисюткин и др. 2017; 

Hidjrati, Kimball 2010), тобто утворення зубчастості відбувалося в ході 

незапланованої, але антропогенної активності. 

«Зубчасті пошкодження», виявлені на Білокузьминівці 

(Колесник 2002), як «глибокі виїмки, ділянки з крайовою різнофасетковою й 

альтернативною ретушшю, дзьобоподібні елементи» (рис. , А–Е), можуть 

характеризувати й свідомо оброблені предмети. Як само процеси 

кріотурбації й активність землериїв утворювали на кременях вказані 

елементи залишається невстановленим, а за відсутності спеціальних 

трасологічних досліджень класифікація цих артефактів як неантропогенного 

походження виглядає непереконливою. М. К. Анісюткін (2005) слушно 

зазначає, що в лесових умовах відсутні явні фактори механічних пошкоджень 

кременів, як у випадку Стінки І (або Андріївки 4), де більша частина 

зубчастої ретуші безсумнівно має антропогенне походження. 

 

4.4 Прояви варіабельності зубчастих індустрій 

 

Інтерпретація середньопалеолітичних індустрій традиційно 

здійснюється в контексті їхньої варіабельності, яка, крім основного техніко-

типологічного рівня, може включати хронологічний, функціональний (Чабай 

и др. 1998), ландшафтно-екологічний (Степанчук 2006), тафономічний, 

стратиграфічний, культурний, просторовий (Колесник 2002) тощо. Обрано 

використовувати 4-хрівневу схему (Чабай и др. 1998) з додаванням до 

хронологічної варіабельності палеоекологічного аспекту. 

 

4.4.1 Технологічний 

 

Технологічно зубчасті індустрії середнього палеоліту базуються на 

двох основних типах дебітажу (Bordes 1953): левалуазькому та 
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нелевалуазькому. Ці дві основи присутні майже в усіх регіонах наявності 

індустрій зубчастого мустьє. 

Левалуазький дебітаж становить переважно рекурентні методи – 

пластинчасті (паралельне або уні-, біполярне розщеплення) або доцентрові. 

Окремі такі комплекси можуть розглядатися в рамках пластинчастих 

технологій верхньопалеолітичного зразка (об’ємного, призматичного, 

торцевого) (Tuffreau 2003; Матюхин 2012), але на прикладі ранньовюрмських 

пластинчастих індустрій Західної Європи показується (Колесник 2002), що 

чіткої межі між вказаними варіантами немає. Левалуа і пластинчасте мустьє 

добре представлено на стоянках північної Франції (Tuffreau 2003) 

(наприклад, Біаш-Сен-Вааст шар Н, кар’єр Евре ІІ), південно-західної 

Франції (навіс Бруйо, Сандунь) (Thiébaut 2005), Кавказу (цхалхительське 

мустьє (Moncel et al. 2015), Ахштирська печера (Векилова 1973), Лиса гора 

(Любин 1970), Миштулагти-лагат (Hidjrati et al. 2003); Лусакерт І (шари СІ, 

В) (Ерицян 1975), Середньої Азії (кутурбулакське зубчасте мустьє 

(Оманжулов 1984)), Близького Сходу (індустрії Ябруд І (шари 9, 7, 5) 

(Коробков 1978; Pagli 2015)), Північної Африки (нубійське зубчасте мустьє 

(Григорьев 1977), Бір Тарфаві (Wendorf et al. 1993)). В Україні це 

пластинчасті індустрії Білокузьминівки (бузький комплекс) і, можливо, 

Коробчине-курган, але їхня зубчаста складова потребує подальшого 

встановлення. З рекурентним доцентровим методом пов’язується 

(Stepanchuk 1996) індустрія верхнього шару ГАБО.  

Нелевалуазька основа вважається більш характерною для зубчастого 

мустьє і представлена дискоїдним дебітажем, спрямованим на отримання 

первинних відщепів, деборданів lato sensu і звичайних відщепів 

(Thiébaut 2005), до якого приєднуються левалуазькі, доцентрові, 

грубопризматичні або полюсні техніки. Так, дискоїдний дебітаж, 

встановлений С. Тьєбо для варіанту зубчастого мустьє південно-західної 

Франції, в рафінованому вигляді має місце тільки для індустрій Ла Кіна, в 

усіх інших комплексах він, зберігаючи домінуючу позицію, поєднується з 
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іншими методиками. На Кавказі нелевалуазьке зубчасте мустьє представлено 

індустріями Цуцхваті (Бронзова печера) (Любин 1989; Adler & 

Tushambramishvili 2004) – там застосовано уніполярний і дискоїдний методи 

(Moncel et al. 2015). 

Характерною особливістю зубчастого мустьє на нелевалуазькій 

основі є тейякоїдні елементи, які проявляються в клектонській технології 

розщеплення (SSDA, грубопризматичні, полюсні нуклеуси, галькові форми). 

До таких пам’яток відносилися Кульбулак (Касымов 1972, але див. нову 

інтерпретацію в Кривошапкин 2012), Яштух (Коробков 1967; 1971), 

Лусакерт І (шари СІI, D) (Ерицян 1975). Більшість зубчастих комплексів 

України поділяють ці особливості – Кіїк-коба (нижній шар), стінківська 

індустрія, Андріївка 4. 

Крім різних систем дебітажу зубчасті індустрії можуть мати і прояви 

біфасіальної техніки – хоча в основному це поодинокі вироби (Тюмечін ІІ 

(Шуньков 1990), Андріївка 4 верхній шар), виділяються пам’ятки з більшою 

присутністю і стандартизованістю біфасів, як варіант зубчастого мустьє з 

листоподібними біфасами (Стінка І, Бетово (Тарасов 1991), Бір Тарфаві 

(Close 1991)). 

Характеристики індустрій, засновані на розмірах заготовок (макро 

або мікро), які можуть вважатися ознакою технологічної традиції 

розщеплення (Гладилин 1976; Анисюткин 2013), зараз схильні більше 

пояснювати особливостями сировинних стратегій і транспортуванням 

артефактів (Степанчук, Чабай 1986; Fluck, McNabb 2007; Karavanić 

et al. 2008) або рівнем редукції (Мала Воронцовська печера (Любин 1989)). 

Зубчасті індустрії мають широкий технологічний спектр способів отримання 

різноманітних заготовок та їх видозмінення в процесі «chaîne opératoire», що 

залежало від сировинних стратегій і інтенсивності заселення.   

Штучна фрагментація заготовок виступає поширеним явищем і 

фіксується в індустріях Бронзової печери (Любин 1989), Лисої гори 

(Любин 1970), Андріївки 4. В окремих випадках спостерігаються техніки 
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вторинної обробки як потоншення сколів – базальне (Бронзова печера) або 

ядрищне (Білокузьминівка, Стінка І). 

Андріївка 4. Розщеплення в індустріях верхнього і нижнього шарів 

стоянки відбувалося в рамках простих стратегій нижньопалеолітичного 

зразка. Техніка дископодібних нуклеусів (дискоїдна) і протопризматична є 

дуже давніми і відомі вже в олдуваї Східної Африки (Carbonell et al. 2009) і 

ранніх комплексах Південної Європи (нижні шари Візольяно в Італії 

(КІС 13–11) (Abazzi et al. 2000), тейяк Араго (Barsky 2013), тейяк Бом-Бон 

(Gagnepain 2003), Фуенте Нуева 3, Барранко Леон (більше 1,07 млн), Гран 

Доліна TD6 в Іспанії (КІС 20–9, 830–795 трт) (Díez Martin 2002)). 

Одноплощадкові сплощені форми ядрищ нагадують примітивні тейякські 

нуклеуси Рас-Бейрута (Copeland 2003). Техніка «салямі» характерна для 

французького варіанту мустьє типу Кіна (Turq 1989). 

Чопінги-відбійники мають аналогії на стоянці Моран, де нуклеуси на 

гальках поєднуються з відбійниками. В chaîne opératoire стоянки 

(Jaubert 1993) розщеплені гальки залишаються після стадії їх використання в 

якості відбійників. В колекції Курдюмовки (удайський лес) також є схожі 

невеликі конкреції-відбійники (Колесник 2002, с. 131, 139, рис. 50–53). З 

двобічною оббивкою з одного краю, деякі з них розщеплювалися як 

площадкові мікронуклеуси. 

Комплекс верхнього шару Андріївки 4 через свій «примітивний» 

(нижньопалеолітичний) характер може мати такі хронологічно віддалені 

аналогії як індустрія шару G Араго (Barsky 2013) або клектонські індустрії 

Британії (Ріксонс Піт (Tester 1984)). Тейякський індекс (65,4), порахований за 

формулою М. А. Кетрару (Анисюткин и др. 2017, с. 84) без додавання до 

знарядь ретушованих відщепів, дорівнює такому ж індексу індустрії шару IV 

Старих Дуруїторів. 
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4.4.2 Типологічний 

 

В цих зібраннях над зубчасто-виїмчастою групою знарядь можуть 

переважати тільки ретушовані відщепи (наприклад, Віндія шар G3 (Karavanić 

et al. 2008), частина гротів Арсі-сюр-Кюр, Ле Фьє шар К (Thiébaut 2005), 

Андріївка 4 верхній шар). Великий процент сколів зі слідами різноманітної 

ретуші (які часто пов’язують з псевдознаряддями, але які можуть становити 

ретуш утилізації необроблених відщепів (Анисюткин и др. 2017)) є 

стабільною ознакою зубчастих індустрій. 

Варіативність всередині самої зубчасто-виїмчастої групи залежить від 

співвідношення зубчастих і виїмчастих форм, так, існують індустрії, де 

домінують виїмчасті (наприклад, Ла Рукетт, Шамп де Боссе, ГАБО). 

На другому місці в інвентарях завжди йдуть скребла, які 

характеризуються простими формами, хоча є комплекси з типологічно 

ускладненими і різноманітнішими виробами (група Сандунь-Бруйо). Іншу 

складову мустьєрської групи знарядь – гостроконечники, зазвичай слабо 

представлено; вони властиві лише для поодиноких індустрій (наприклад, 

Сакажіа (Ниорадзе 1976), Ябруд І (шари 7, 5)). Тут треба відмітити, що 

поєднання типово мустьєрських форм із зубчасто-виїмчастими може 

призводити до класифікаційного переходу індустрій від зубчастого до 

типового мустьє, збагаченого на зубчасті знаряддя, як це сталося у випадку 

Бронзової печери (Любин 1989), Малої Воронцовської (Чистяков 1996) або 

індустрії Шипки (Valoch 1996 в Thiébaut 2005). 

Загалом для зубчастого мустьє як етапу зубчастого «шляху розвитку» в 

нижньому і середньому палеоліті характерна запропонована 

Г. П. Григор’євим  «поєднана» група знарядь (Аникович 1978; Анисюткин 

и др. 2017) або «тейякська», яка включає зубчасто-виїмчасті форми, 

дзьобоподібні і скребачки.    

Краща представленість верхньопалеолітичних форм знарядь (часто 

атипових) визначає іспанські стоянки (Thiébaut 2005), стінківську індустрію, 
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мустьє Кульбулака. Це головним чином скребачки, які взагалі є властивими 

для тейяка і зубчастого мустьє, і входять в «поєднану групу знарядь». 

Скребачки також можуть мати ориньякоїдний вигляд (Ябруд І (шар 9), 

Стінка І, Віндія шар G3).  

Деякі зубчасті комплекси містять галькові знаряддя 

нижньопалеолітичного зразка, як чопери або чопінги (Ла Борд, Моран, 

Турналь, Шамп де Боссе, Стінка І, Андріївка 4 верхній шар, Тюмечін ІІ). 

Також типологічний вигляд зубчастих індустрій часто визначають 

комбіновані знаряддя (Кіїк-Коба нижній шар, Андріївка 4 верхній шар, 

Чакмакли, Кульбулак) – вони відносяться до тейякоїдних ознак. 

Біфаси представлено переважно поодинокими виробами, але в деяких 

індустрійних групах вони більш визначальні, надаючи підстави для 

виділення комплексів зубчастого мустьє з листоподібними біфасами, як 

стінківська індустрія або Бір Тарфаві. Для мустьє Франції наявність біфасів 

може призвести до визначення зубчастої індустрії як МТА (В) (за Ф. Бордом 

(1953) ці два варіанти є наближеними), як у випадку Ле Мустьє (шари Н, F) 

(Thiébaut 2005).  

Основні зубчасті індустрії України (Кіїк-Коба нижній шар, стінківська 

індустрія, Андріївка 4) поділяють тейякоїдний характер як в технології, так і 

в типології («поєднана» група знарядь). Стінка І і Андріївка 4 також мають 

листоподібні біфаси. Для нижнього шару Кіїк-Коба існує проблема 

біфасіальності індустрії, адже Г. О. Бонч-Осмоловський (1940) наводить 

грубі біфаси («рубильця») (але див. альтернативну інтерпретацію в 

Демиденко 2004). Листоподібні біфаси також присутні у «виїмчастій» 

індустрії верхнього шару ГАБО, яка технологічно має ознаки левалуазьких 

рекурентних технік. Дещо типологічно відмінно виглядає індустрія 

Старосілля шар 3 завдяки своєму простому скребельно-зубчасто-виїмчастому 

набору знарядь і повній відсутності біфасів. Для бузького комплексу 

Білокузьминівки властиві обушкові форми і особливі тронковано-фасетовані 

вироби. 
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4.4.3 Поселенський (функціональний) 

 

Цей рівень інтерпретації розглядає моделі технологічної адаптації 

гомінід до певних природних середовищ плейстоцену – застосовані ними 

стратегії життєзабезпечення в умовах конкретних ландшафтів. Зібрання 

кам’яних артефактів (тобто археологічні пам’ятки) в першу чергу 

пояснюються, виходячи з топографічних і тафономічних умов їх утворення, 

стратегій транспортування сировини і отриманих виробів, наявності різних 

частин «chaîne opératoire», трасологічних свідоцтв функціональності знарядь, 

систем фауністичної експлуатації. 

Стоянки зубчастого мустьє знайдено в самих різноманітних контекстах 

від скельних утворень, як гроти, навіси, печери (закритого типу), до річкових 

долин, терас, плато, берегів палеоозер (Бір Тарфаві), зруйнованих карстових 

воронок (Ла Борд) (відкритого типу). Так само значним чином варіює і площа 

поселень. В Україні пам’ятки із зубчастими індустріями в гротах або поблизу 

них відомо лише в Криму (Старосілля шар 3, Кіїк-Коба нижній шар), де 

середньопалеолітичне населення обживало вапнякові куести Внутрішньої 

гряди Кримських гір. На континентальній частині країни стоянки 

розташовано на високих річкових терасах, ділянках плато і мисах. Площа цих 

стоянок дозволяє визначати їх як «великі» (Стінка І (2000 м²)) і «дуже 

великі» (Андріївка 4 (500х100 м поширення підйомного матеріалу)). 

З позиції тафономічних умов утворення зібрань артефактів для 

палеоліту важливі два основних варіанти фінального вигляду слідів 

активності гомінід in situ, які залежать від тривалості та інтенсивності 

заселень – 1) культурні нашарування незначною товщиною (можливо, в один 

артефакт), відокремлені стерильними прошарками від інших господарських 

епізодів в умовах багатошарових пам’яток («поверхні заселення»); 2) 

вертикально рознесена в шарі суміш накладання слідів окремих моментів 

заселень певної ділянки ландшафту («палімпсести»). Ситуація ускладнюється 
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у випадку геологічного перевідкладення артефактів, що взагалі є 

розповсюдженим явищем для європейських пам’яток КІС 3. Рівень 

переміщення кам’яних виробів прямо впливає як на збереження їхнього 

фізичного стану, так і початкового просторового контексту відкладення – 

комплекси, які зазнали суттєвих тафономічних зрушень, відповідно, значним 

чином втрачають свої інтерпретаційні можливості.  

Для зубчастих індустрій in situ зафіксовано обидва варіанти утворення 

культурних шарів, але переважає палімпсестний характер. Загальна товщина 

культурних шарів, рівень їх насиченості артефактами і поширеність слідів 

горіння прямо вказують на повторюваність і тривалість заселень стоянки 

(ефемерні відвідування або базові табори). Для багатошарових пам’яток 

зубчастого мустьє різні типи поселень можуть чергуватися в одній 

стратиграфічний послідовності (як, наприклад, для печерних пам’яток 

Кавказу – Бронзової печери, Сакажіа (Любин 1989)).    

В Україні зубчасті пам’ятки in situ простежено лише в Криму – це Кіїк-

Коба нижній шар зі спресованою пачкою культурних залишків тривалого або 

багаторазового заселення грота, і Старосілля шар 3 з єдиним (або двома) 

епізодом полювання на гідрунтинового віслюка, представленого слідами 

первинного розбирання, транспортування та споживання здобичі 

(Демиденко 2004). Всі інші стратифіковані пам’ятки на континенті різною 

мірою перевідкладено – Білокузьминівку та Андріївку 4 верхній шар більше 

вертикально через біо- та кріотурбацію так, що планіграфічну структуру 

стоянок могло бути частково збережено. Для нижнього шару Стінки І 

констатується (Анисюткин 2005) наявність окремих ділянок початкового 

культурного шару. 

Зубчасті індустрії не демонструють сировинних обмежень – 

відбувалася утилізація повного спектра порід як кварц, кварцит, кварцитовий 

пісковик, крем’янистий сланець (черт), кремінь або обсидіан. Відомо як 

моносировинні зібрання, так і комплексні з різною часткою типів кам’яної 

сировини. Те, що їх об’єднує в плані використаних сировинних стратегій, – 
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це локальність експлуатованих родовищ, найчастіше поряд або недалеко від 

стоянки, а в деяких випадках більш віддалених, але в межах фуражирського 

радіусу (Binford 1996) (Кіїк-Коба нижній шар, Андріївка 4 верхній шар). 

Загалом така модель сировинної поведінки є характерною для 

середньопалеолітичних груп (Степанчук 2014), а огляд сировинного аспекту 

зубчастих індустрій на глобальному рівні не підтверджує запропоноване на 

матеріалах південно-західної Франції сприйняття цих комплексів як 

переважно пов’язаних з утилізацією низькоякісної сировини локального 

походження (Mellars 1996). 

Здобута сировина потрапляла в послідовність її обробки (chaîne 

opératoire) – шляхом дебітажу (розщеплення) і факонажу (модифікація 

шляхом оббивки) заради виготовлення знарядь переважно для цілей 

полювання (дерев’яна та кам’яна зброя) та переробки отриманих продуктів 

(розбирання туш, операцій з м’ясом, кісткою, шкурами, сухожилками). 

Зубчасто-виїмчасті знаряддя, на відміну від скребел та ножів, традиційно 

розглядалися як пов’язані з обробкою деревини та рослинних продуктів – 

така собі комбінація пилок і скобелів (Кухарчук 2013). Початково для різних 

типологічних груп знарядь припускалися окремі функції (хоча ще Г. А. Бонч-

Осмоловський вважав (1940), що морфологічна невиразність «знарядь» 

нижнього шару Кіїк-Коба вказувала на відсутність строгої функціональної 

диференціації між їхніми типами), але з впровадженням трасологічних 

досліджень було доведено відсутність однозначної кореляції між функцією 

та морфологією знарядь (Гиджрати и др. 2010), причому з’явилися ситуації, в 

яких зубчасті форми грали основну роль в розбиранні туш (Моран, Ла Борд) 

(Thiébaut et al. 2012; Chacon et al. 2013). Частина зубчастих комплексів могла 

бути функціонально різноплановою з поєднанням багатьох операцій, серед 

яких, очевидно, головну роль грала переробка і споживання продуктів 

полювання. В окремих ситуаціях на перший план виводиться активність з 

експлуатації рослинних ресурсів (Бір Тарфаві (Wendorf et al. 1993)) або 

збиральництва (Стінка І (Анисюткин 1999)). 
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Хоча у Франції Ф. Борд пов’язував зубчасте мустьє з традицією 

полювання на коня (Bordes & Bordes 1970; див. також Chase 1986), надалі там 

було відкрито стоянки спеціалізовані на утилізації великих бовідів, як бізон 

або тур (Моран, Ла Борд, Ла Рукетт, Ле Фьє шар К і Ле Рок). За Е. Мореном 

(2012) ці два стратегічних види копитних співвідносилися з різними типами 

стоянок: кінь – з печерними, бовіди – з відкритого типу. С. Тьєбо (2005) 

виділяє техніко-економічні групи зубчастого мустьє, які відрізняються 

різною мисливською спрямованістю: з різноманітною фауною і спрямовані 

на полювання на бовідів. Головною стратегією експлуатації туш вважається 

розбивання кісток заради вилучення кісткового мозку (Gaudzinski 2006; 

Morin 2012). Полювання на биків були цілеспрямованими, контрольованими, 

масовими і систематичними, які повторювалися протягом значних періодів 

часу (наприклад, на Моран накопичилося близько 4 тис. кістяків бізонів), що 

забезпечувала продумана організація загінного полювання з прорахуванням 

необхідних особливостей рельєфу, в якому мали приймати участь значні 

мисливські групи. 

На Кавказі на печерних пам’ятках зубчастого мустьє поширено рештки 

печерного ведмедя (лише в Бронзовій печері переважає бізон), що вважалося 

ознаками «мисливської спеціалізації» (Любин, Соловьев 1971, Любин, 

Барышников 1985), але зараз такі висновки поставлено під сумнів, 

пояснюючи накопичення кісток ведмедя природним чином (Голованова, 

Дороничев 2005). 

В Україні фауністичні рештки присутні тільки на зубчастих пам’ятках 

Криму, де становлять різноманітну фауну з переважанням сайги або 

гідрунтинового коня (віслюка) – видів, які були головним об’єктом загінного 

полювання в середньому палеоліті півострова. 

Технологічний аспект поселенської інтерпретації проявляється в 

фіксації на пам’ятках різних частин «chaîne opératoire», як, наприклад, 

підготовка нуклеусів, їх розщеплення, утилізація та викидання знарядь. 

Очевидно, що у випадку палімпсестів в єдиному культурному шарі можуть 
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поєднуватися сліди відмінних технологічних забезпечень окремих епізодів 

заселень. В цьому плані зубчасті комплекси зазвичай характеризуються 

повним ланцюжком chaîne operatoire. На всіх зубчастих пам’ятках України 

простежено стадії утилізації сировини від доставки її окремостей на стоянки 

до залишення на місці використаних знарядь. 

Таким чином, враховуючи всі вище згадані особливості реконструкції 

структури середньопалеолітичних поселень, пам’ятки зубчастого мустьє 

України постають як: 

1) за тафономічними умовами збереження комплексів: 

а) in situ стратифіковані (тільки в Криму); б) стратифіковані, але 

перевідкладені (Стінка І, Андріївка 4 верхній шар); в) нестратифіковані; 

2) за характером початкової акумуляції культурних решток для 

стратифікованих пам’яток: 

а) палімпсести з багатьох епізодів заселення або тривалого 

безперервного помешкання (Кіїк-Коба нижній шар); б) окремий відносно 

короткочасний епізод заселення (Старосілля шар 3); 

3) за топографічними особливостями ландшафту: 

а) стоянки закритого типу (тільки в Криму); б) стоянки відкритого 

типу; 

4) за площею поширення культурних залишків (культурного шару або 

культурного матеріалу): 

а) невеликі (кримські стоянки); б) великі (Стінка І); в) дуже великі 

(Андріївка 4); 

5) за ознаками фауністичної експлуатації: 

а) з домінуванням певного виду за наявності інших (кримські стоянки); 

б) без фауни; 

6) за сировинними стратегіями: 

а) стоянки, розташовані безпосередньо на покладах сировини 

(Білокузьминівка); б) з родовищами в межах 10–15 км; 

7) за елементами «chaîne opératoire»: 
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а) повна послідовність. 

На основі всіх цих ознак для окремих регіонів середньопалеолітичної 

присутності в межах території України побудовано типологію поселень і 

реконструйовано їхню роль в динаміці річних господарських циклів, в яку 

можна вписати і вказані зубчасті комплекси. Базою для цього слугує 

концепція економічної поведінки мисливців-збирачів, розроблена 

Л. Бінфордом (1996) на етноархеологічних матеріалах і екстрапольована на 

палеолітичні суспільства. Вона передбачає функціонування фуражирської 

(резидентської) та логістичної моделей експлуатації природних ресурсів, 

застосованих в залежності від конкретних екологічних умов існування 

(якості оточуючого середовища). 

Для Криму це типологія поселень мікока та західнокримського мустьє 

(Chabai, Uthmeier 2006), куди входять Кіїк-Коба верхній шар, до моделі 

заселення в якому (мікокський «самодостатній» табір типу D) може бути 

наближено і комплекс нижнього шару. Він більше відповідає економічній 

поведінці фуражирів: на стоянці доволі далеко від покладів сировини (більше 

10 км), але в фуражирському радіусі (що відбилося на значному рівні 

редукції індустрії), відбувався повний ланцюжок розщеплення кременю 

паралельно зі споживанням мисливської здобичі (переважає сайга), яку 

отримували неподалік від гроту внаслідок загінного полювання. 

Різноманітний список фауни свідчить про можливу додаткову роль збирання 

падалі. Унікальними особливостями таких поселень є створення спеціальних 

ямок (для вогнищ або сховищ) і поховання членів групи в штучно створених 

могилах. Це додатково свідчить про базовий, можливо, довготривалий 

характер заселення.  

Старосілля шар 3 в класифікації моделей заселення кримського мікока 

подібний до пунктів розбирання здобичі типу С (можливо, мисливських 

таборів), де одночасно з розбиранням туш відбувалося їх споживання. 

Різниця полягає в наявності в Старосіллі шар 3 послідовних операцій з 

розщеплення імпортної сировини, що характерно для пунктів розбирання 
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здобичі типу А західнокримського мустьє. Цільовою твариною був 

гідрунтиновий кінь (віслюк), якого заганяли з сусіднього скельного урвища, 

але також, вірогідно, підбиралася падаль, представлена поодинокими 

різноманітними видами, як оленячі, сайга, кабан. За цими особливостями 

шар 3 Старосілля демонструє ознаки логістичної моделі життєзабезпечення, 

коли спеціальна група полювала на коней в короткочасному таборі окремо 

від основного поселення, куди доставлялися частини туш. 

М. К. Анісюткіним (2013а, с. 153) реконструйовано повний цикл 

сезонно-господарської активності середньопалеолітичного населення в 

регіоні Дністер-Прутського міжріччя, в якому стоянки типу Стінки І 

відповідають теплому періоду, що починався з весняної міграції стадних 

тварин. Неандертальці, які розрізненими групами зимували в печерах 

товтрових вапняків, спускалися в річкові долини, де об’єднувались в літні 

табори для інтенсивного полювання і збиральництва. На цих відкритих 

стоянках, обраних поблизу водних джерел і покладів сировини, 

здійснювалися всі стадії розщеплення кременю з низьким процентом 

залишених знарядь. Трасологічні дослідження В. Є. Щелинського вказують 

на цілий спектр господарських робіт, що проводилися на стоянці: утилізація 

кременю, дерева, туш тварин. Забиті гальки пісковику могли слугувати 

розтиральниками для обробки рослинних продуктів. У частково збереженому 

нижньому шарі знайдено залишки вогнищ, скупчення вугілля і стовпові ямки 

від простого житла навколо одного з вогнищ. За О. С. Ситником (2000) 

Стінка І (як й інші стоянки цієї групи) становила спеціалізований 

мисливський табір, де діяльність було спрямовано на виготовлення 

листоподібних наконечників. 

За великою кількістю нуклеусів та їх заготовок поселення в бузькому 

комплексі Білокузьминівки може бути віднесене до типу стоянок-майстерень 

(Цвейбель, Колесник 1987), розташованих поблизу від виходів якісного 

крейдяного кременю. На думку О. Ю. Матюхіна (2012, с. 205), це переважно 
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майстерня з первинної обробки кременю. Майстернею може вважатися і 

Точильниця (Пясецький, особисте повідомлення). 

Поселення Андріївки 4. На розкопаній ділянці поселення (130 м² 

станом на 2015 р.) простежено ознаки двох різних моделей використання 

ландшафту неандертальськими групами протягом КІС 3, які пов’язано зі 

змінами в геоморфологічній будові схилу річкової тераси р. Велика Вись 

(Shevchenko 2017). В першій половині КІС 3 відвідувалися вузькі верхів’я 

ярка, що прорізав схил вбік заплави, – там накопичувалася сировина, 

відбувалося розщеплення і використання знарядь в операціях з розбирання 

туш великих травоїдних (нижній шар стоянки). Невелика щільність 

артефактів на м³ та їх постійна присутність у відкладах палеоярка 

потужністю до 2-х м вказує на короткочасність і періодичність епізодів 

заселення (найінтенсивнішим заселення було на дні яру). Очевидно, ярок 

використовувався як укриття на голому схилі, що може натякати на холодний 

період (сезон) стоянок. Судячи з того, що збереглися не розбиті для 

вилучення кісткового мозку великі кістки кінцівок мамонта, коня, бізона, 

споживання було обмеженим або відбувалося на базових таборах, куди 

транспортувалися частини туш. Індустрія може становити прояв ad hoc 

поведінки з неекономною утилізацією сировини. З іншого боку тут є ознаки 

логістичної моделі зі спеціальним використанням яру в якості локації для 

первинного розбирання туш великих тварин. 

В другій половині КІС 3 після заповнення яру відкладами заселення 

цієї ділянки схилу прийняло більш масштабний та інтенсивний характер 

(верхній шар стоянки) (рис. 96). В значній кількості накопичувалася крем’яна 

сировина, яка доставлялася з локального родовища (на цей момент 

найближчі відомі поклади розташовано за 8 км по прямій на іншому березі 

річки) у вигляді непідготовлених конкрецій різних форм і розмірів. Це 

пояснюється особливостями сировинної транспортної поведінки в місцях із 

зосередженням цінних статичних ресурсів (див. Schick 1987; Ashton 1998 в 

White 2000), які провокували повторення візитів. Такими ресурсами могла 
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бути вода, рослинність в заплаві, наближеність до шляхів пересування 

долиною стадних травоїдних тощо. Очевидно, що це було поєднання кількох 

ресурсів, але до їх числа не входила сировина, адже її імпорт на стоянку 

суттєво перевищував експорт. Стоянка виступала як місце накопичення 

кам’яної сировини (своєрідний «кам’яний банк»), принесеної для здійснення 

низки операцій (в основному з розбирання туш). Застосовувалася стратегія 

«забезпечення місця» (Kuhn 1995) необхідною сировиною для виготовлення 

знарядь. 

Просторове розміщення артефактів на розкопаній площі стоянки могло 

частково зберегти свій початковий контекст, незважаючи на вертикальне 

перевідкладення. Потужний культурний шар має палімпсестну природу, 

фіксуючи накладання повторюваних протягом певного періоду епізодів 

заселення, можливо, сезонного характеру (теплого часу за аналогією з 

розташованою в схожих топографічних умовах Стінкою І). На основному 

рівні залягання кремені верхнього шару характеризуються нерівномірним 

поширенням, планіграфічно локалізуючись у вигляді двох розташованих 

впоперек схилу смуг і скупчення в північно-східному куті розкопу (рис. 40). 

Основна з цих смуг прив’язується до меж похованого яру з нижнім 

культурним шаром (рис. 42), що поки що не має однозначного пояснення. 

Можливо, після перекриття поселень в яру стерильними горизонтами сам яр 

або його залишки у вигляді улоговини геологічно продовжували існувати, 

становлячи комфортну зону для діяльності наступних відвідувачів схилу. В 

межах концентрації знахідок виділяються окремі дрібні скупчення дебітажу, 

до яких прив’язано нуклеуси і ретушовані виробі. Вони відображають 

залишки місць-точків, де розщеплювався кремінь і оброблялися, а також 

використовувалися та кидалися знаряддя. Зазвичай переважають ретушовані 

відщепи, але відмічаються місця, де знаходиться один тип знарядь, як скобелі 

або зубчасті, вірогідно, пов’язані з виконанням спеціальних операцій 

(рис. 41) (виїмчасті використовувались для стругання древок). В одному 

квадраті залягають лише нуклеуси. Типологічно виразні «довготривалі» 
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форми, як біфаси, часто лежать окремо від скупчень крем’яних відходів. 

Сліди їх виробництва на місці стоянки ще потребують дослідження, але не 

виключається, що їх могло бути імпортовано на стоянку в складі наборів 

мобільних знарядь, якими були оснащені мисливці під час повторюваних 

експедицій на спеціальну локацію. 

Таким чином, окремі зони в межах дослідженої площі стоянки 

демонструють типологічні відмінності, виражені в різному співвідношенні 

зубчасто-виїмчастих знарядь, скребел, верхньопалеолітичних типів або 

біфасів. Це стосується і рівня фрагментації заготовок, який підвищується 

нижче по схилу над руслом похованого яру – очевидно, там відбувалася 

більш інтенсивна редукція сировини. 

Загалом, більше типологічне різноманіття в верхньому шарі Андріївки 4, 

порівняно з нижнім, вказує на ширше коло операцій, пов’язаних з обробкою 

туш і тваринних продуктів, рослинних ресурсів, виготовленням дерев’яної 

зброї і, можливо, різною «домашньою» активністю, хоча культурний шар в 

цілому позбавлено як фауністичних решток, так і слідів горіння. 

Інтерпретувати цю поведінкову модель використання ландшафту як сугубо 

резидентську або логістичну на цьому етапі дослідження неможливо – вона 

може вказувати на подвійну «позиційно-логістичну» природу застосованих 

стратегій життєзабезпечення, що спостерігається й в інших 

середньопалеолітичних контекстах (див. також Chabai, Uthmeier 2006). 

Характеристики індустрії верхнього шару подібні до окремих 

елементів інтерпретації клектона в Британії Ф. Вебнаном-Смітом (Webnan-

Smith 1998 в White 2000), позначаючи примітивну ad hoc індустрію 

опортуністичного походження в умовах багатого на кремінь ландшафту. 

Відповідно в таких умовах глибина планування була мінімальною і 

формальний набір знарядь необов’язковий. Кремінь видобувався локально в 

залежності від потреби або накопичувався в певній локації, після чого на 

швидку руку з мінімальними затратами зусиль вироблялися відщепи з 

гострими краями та атипові знаряддя. 
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4.4.4 Хронологічний (палеоекологічний) 

 

За даними С. Тьєбо (2005) найдавнішою стоянкою зубчастого мустьє в 

Західній Європі виступає Ла Кот де Сен Брелад шар G на о. Джерсі (КІС 7, 

200 трт). Тут все залежить від індустрійного визначення цього комплексу, 

який припадає на час побутування тейякського кола пам’яток (див. 

Анисюткин и др. 2017). Але є ранні левалуазькі індустрії із зубчастим 

характером в Північній Франції (Tuffreau 2003): Салуель (КІС 8), Монтьєре, 

кар’єр Бутмі-Мушембле (КІС 7). Хоча зубчасте мустьє існувало в Франції 

протягом всієї мустьєрської частини вюрму (Bordes 1961b), синтез С. Тьєбо 

(2005, tabl. 370) показує тотальне тяжіння індустрій до фінального відрізку 

мустьє в КІС 3, за окремими виключеннями як Шамп де Боссе (рис), Ла Борд 

(рис–рис-вюрм). 

До першої половини вюрму, особливо до  КІС 3, потрапляють 

більшість пам’яток зубчастого мустьє і в інших регіонах. Давніші індустрії 

також відомі на Північному Кавказі в послідовності Миштулагти-лагат, де 

середня пачка з шарами зубчастого мустьє (шари 12–21) охоплює період від 

250 до 70 трт (Hidjrati et al. 2003). Шар 14 зі слідами найінтенсивнішого 

заселення відноситься до КІС 5е – стадії, під час якої в Європі відомо 

небагато пам’яток. В такий часовий проміжок (230–60 трт) потрапляє і 

зубчастий середній палеоліт в Східній Сахарі (Wendorf et al. 1993).  

Для Європи віслінський (вюрмський) інтерпленігляціал КІС 3 

характеризувався кліматичними флуктуаціями, які викликали в періоди 

покращень екологічні зрушення від тундри до степу (великі зони саван з 

ділянками хвойного лісу), а в період погіршень лісові ділянки скорочувалися 

до долин річок або висотних локацій. Ландшафт перебував в стані маятника 

між умовами інтерстадіалів і стадіалів (під час останніх фауністичні і 

людські середовища помешкання розривалися на острівні зони). Цей тип 

мозаїчного ландшафту було пов'язано з класичним фауністичним 
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комплексом мамонтового степу, який включав волохатого носорога, коня, 

північного оленя, бізона, гірського козла, в умовах холодних і сухих 

середовищ. Така екосистема з високим рівнем відновлення біомаси 

створювала оптимальні умови для розвитку великих копитних, які досягли 

більшого рівня популяцій у порівнянні з попереднім кліматичним періодом 

(перший гляціальний максимум). 

Для України абсолютно продатовано Старосілля шар 3 (Чабай 2004; 

Демиденко 2004; Demidenko 2014) (вісім дат: усереднена дата за методом 

ESR, LU: 38 000 ± 5 000 ВР, дата за методом U-series: 67 500 ВР), ГАБО 

верхній шар (Степанчук 2006) (усереднені дати в межах 70–60 трт) і 

Андріївку 4 верхній шар ((UCIAMS # 176692) – 40070 ± 990 BP). Позиція 

інших стратифікованих комплексів може визначатися за геохронологічною 

схемою. На цій території зубчасті індустрії також можуть з’являтися ще в 

КІС 7–6 (риський час) (240–130 трт). Мова йде про нижній шар Кіїк-Коба і 

Круглик (Степанчук та ін. 2013а), але в такому їх датуванні (пов’язаним з 

тейякоїдним виглядом комплексів) не можна бути впевненим, особливо, у 

випадку першої пам’ятки, яка може відноситися і до останнього 

інтергляціалу (КІС 5e) або першого вюрмського пленігляціалу (КІС 4) 

(Demidenko 2014). В серії теплих інтерстадіалів раннього вюрму (КІС 5 с–а) 

фіксується Маслове (нечисленні знахідки в прилуцькому горизонті) в долині 

р. Велика Вись, яка в той час належала (Матвіїшина та ін. 2010) до злакових 

степів з сосново-широколистими лісами в балках, і, можливо, верхній шар 

ГАБО в Криму (КІС 5с, 110–90 трт, інтерстадіал бреруп). До першого 

вюрмського пленігляціалу відноситься нижній шар Стінки І в долині Дністра 

і Старосілля шар 3 в Криму. Вони входили в широку зону помірно холодного 

лесового степу. Індустрії, які існували в інтерстадіалах другої половини 

КІС 3 (40–30 трт) (Стінка І верхній шар, Андріївка 4 верхній шар) (вірогідно, 

інтерстадіал Хенгело), перебували (там само) в південнобореальних умовах 

контактної зони між сосновими лісами і злаково-різнотравними степами з 

березово-сосновими лісами. Витачівсько-бузька індустрія Білокузьминівки 
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виступає наймолодшою (інтерстадіал Денекамп І), доживаючи до початку 

максимуму вюрмського зледеніння після 30 трт з широким поширенням 

холодних степів. 

Таким чином, розглянуті індустрії могли розвиватися протягом 

значного відрізку вюрму (КІС 4–КІС 3, 70–27 трт) в різних кліматичних 

умовах від раннього пленігляціалу до посушливих інтерстадіалів 

інтерпленігляціалу, коли в регіоні з’явилися Homo sapiens. 

 

4.5 Роль зубчастого мустьє в поясненні середньопалеолітичної 

варіабельності 

 

Конкретні причини мустьєрської варіабельності (тобто наявності в 

окремих регіонах неандертальської ойкумени, навіть в межах невеликих 

територій, техніко-типологічно відмінних кам’яних індустрій) досі 

лишаються не встановленими; можливо, що вони були різними для окремих 

осередків. Традиційно це пояснювалось співіснуванням низки відносно 

замкнутих груп мисливців-збирачів зі своїми культурними та технологічними 

звичками; пізніше поширились альтернативні теорії, які вирішують 

проблему, виходячи з особливостей адаптації гомінід до конкретних 

природних середовищ (див. перший розділ цієї роботи). Варіабельність варто 

розмежувати в хронологічному плані на діахронну (наприклад, чергування 

різних індустрій в стратиграфічній послідовності однієї пам’ятки або їх 

присутність на одній території в рамках широкого часового періоду) і 

синхронну, але в цьому випадку вимагається надійне датування 

археологічних комплексів. Нижче пропонується розглянути останні підходи 

до мустьєрської варіабельності за окремими географічними зонами. 

Франція. В свої останні роки Ф. Борд прийшов до висновку, що мустьє 

не існує навіть в Західній Європі – замість цього постає широка низка 

індустрійних варіацій, названих «мустьє» заради зручності, які можуть бути 

як різними культурами, так і різними типами активності (Bordes 1977 в 
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Hidjrati, Kimball 2010). Нові дослідження класичної бордівської стоянки Пеш 

де л’Азе IV (Dibble et al. 2018) з чергуванням в послідовності різних 

типологічних варіантів мустьє (включаючи асініподійський) говорять, що ми 

все ще далекі від розуміння причин варіабельності (в цьому випадку 

діахронної), але чітко проглядає її незалежність від очевидних зовнішніх 

факторів. Так, різні індустрії утворювалися в однакових кліматичних умовах 

з використанням схожих стратегій фауністичної експлуатації. 

Результати тафономічного і техніко-економічного дослідження 

зубчастого мустьє С. Тьєбо (2005; 2010) не можна назвати такими, що 

запевняють в існуванні єдиної просторово-часової культурної єдності, яку 

Ф. Борд виділив в якості фації. Тобто існує не єдине зубчасте мустьє, а різні 

зубчасті мустьєрські індустрії, які можуть становити або окремі 

технокомплекси з особливими техніко-економічними характеристиками або 

відображати ефект технологічної конвергенції, поділяючи види економічної 

поведінки, властивої для інших середньопалеолітичних технокомплексів. Ці 

висновки було зроблено в ситуації, коли в деяких регіонах вже відмовились 

від фаціального (за Ф. Бордом) визначення середньопалеолітичних індустрій, 

там вони фігурують як, наприклад, «середній палеоліт» (Абрі Романі 

(Vaquero et al. 2001); мустьє Котантена (Coutard et Cliquet 2005 в 

Thiébaut 2005) або узагальнене «мустьє» (Karavanić et al. 2008). 

В одному з нових підходів до інтерпретації мустьєрської варіабельності 

(Delagnes, Rendu 2011) групу зубчастих індустрій південно-західної Франції з 

дискоїдною технологією (Thiébaut 2005) було розглянуто як окрему 

технологічну систему, названу «дискоїдний дебітаж із зубчастими», яка 

фіксувала відмінний тип мобільності, заснований на спеціальних 

мисливських стратегіях. В цій концепції дискоїдно-зубчасту систему разом з 

мустьє типу Кіна, на відміну від левалуа-пластинчастої технології і МТА, 

пов’язано зі стратегіями повторюваного (в певний період часу) використання 

спеціальної локації для експлуатації одного виду копитних, що відображає 

заплановані в рамках річного господарського циклу полювання на види, які 
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мігрують. Такі спеціальні мисливські локації були допоміжними стоянками 

для підтримання базових таборів, куди транспортувалися найцінніші ресурси 

(м'ясо, жир, кістковий мозок і шкури). На відміну від Кіна, дискоїдно-

зубчаста система не виробляла довготривалих знарядь (знарядь-нуклеусів), а 

тому більше залежала від локальних родовищ сировини, що проявилося в 

більшому використанні сировини гіршої якості. В обох випадках мобільність 

залежала від вибіркових і сезонних мисливських стратегій. В цій ситуації 

Кіна і дискоїдно-зубчаста технології можуть вважатися різними варіантами 

схожої системи полювання, один з яких було спрямовано на витривалість 

інструментів, а другий – на адаптивність до їх виробництва. Такий вид 

мобільності розвинувся наприкінці середнього палеоліту, проникнувши в 

зони, обмежені або повністю позбавлені якісних сировинних ресурсів. 

Залишається невідомим, чи є ці дві технології культурно відмінними 

відгуками на схожий тип мобільності, або це результат різних мисливських 

тактик, адаптованих до стадних копитних, які мають різні зразки міграції 

(північний олень проти бізона і коня). Дискоїдно-зубчаста система відбиває 

більш опортуністичні стратегії, пов’язані з розробкою низькоякісної 

сировини. 

З цією системою поглядів не узгоджуються окремі факти 

(Thiébaut 2013). Пам’ятки «дискоїдного дебітажу із зубчастими» є 

обмеженими і не становлять справжньої технічної групи, а належать до 

набагато ширшої групи, в якій дискоїдний дебітаж поєднується з іншими 

типами знарядь (Locht et al. 2015; Ashton, Scott 2015). Зараз С. Тьєбо 

підтримує ідею Ф. Борда в плані розуміння технології дискоїдного дебітажу 

як технічної традиції, що належала одній чи декільком неандертальським 

культурним групам. Технологічна варіативність не пояснюється 

екологічними змінами, об’єктами полювання, адаптацією до особливих типів 

сировини, або функціональним спрямуванням стоянок, адже всі знаряддя 

використовувались переважно для розбирання туш. Це технологічний метод, 

обраний з інших доступних методів, тобто технологічний вибір, який 
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використовувався і передавався в межах групи. Він забезпечував високий 

рівень мобільності, коли знаряддя завжди виготовлялись на місці і відпадала 

потреба в транспортуванні звичайного для сучасних мисливців-збирачів 

виробничого інвентарю. Поширення серед неандертальських груп 

дискоїдного розщеплення в кінці середнього палеоліту (не залежно від 

природних змін чи типу систем забезпечення) може бути результатом 

підвищення рівня мобільності популяцій на великі дистанції. 

Німеччина. Нову концепцію варіабельності пізнього середнього 

палеоліту в західній Центральній Європі (Richter 2016) розроблено на 

стратиграфічному комплексі шару G (G-комплекс) грота Сесельфельс, який 

містить найдовшу культурну послідовність для цього періоду в регіоні. Тут 

виключно представлено індустрії ММО (мустьє з мікокською опцією), 

техніко-типологічна варіабельність яких залежить від зростання 

інтенсивності ландшафтокористування і функціональної диференціації 

сезонних стоянок. Це стало причиною появи сезонних і функціональних 

варіантів, які було невірно сприйнято як просторово-часові відмінні 

культурні одиниці. 

Варіанти мікока (на базі біфасів) і варіанти мустьє (на базі однобічних 

знарядь) виявляються різноманітними переплетеними аспектами одного 

технологічного репертуару. За це відповідають моделі використання 

сировини, які призводять до 4-х різних циклів заселення. Цикли починаються 

з маленьких зібрань з широким спектром використання сировини 

(Initialinventare), а закінчуються набагато більшими зібраннями 

(Konsekutivinventare) зі спеціалізованою утилізацією сировини з нечисленних 

родовищ.  

Initialinventare виникають на початку розвідки й експлуатації ресурсів 

регіону, а Konsekutivinventare фіксують більш спеціалізовану експлуатацію, 

коли група перебувала вже протягом місяців в цій зоні. В кожному циклі 

переважають якісь відмінні технологічні рішення (для циклу 3 із зубчастою 

індустрією (G-A07) це метод рекурентного доцентрового левалуа). Тому 
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зв’язки між мікоком і мустьє в колонці Сесельфельс розглядаються як 

відображення неандертальських циклів землекористування, кожний з яких 

має свій технологічний (продукція заготовок), редукційний (збільшення 

зубчастих) і сировинний (від різноманітного до спеціалізованого) тренд. 

4 цикли землекористування G-комплексу становлять 4 відмінних 

поведінкових контексти, кожен з яких відображає активності однієї і тієї 

самої групи. Індустрія зубчастого мустьє розпочинає третій цикл, який 

продовжується послідовністю з 3-х індустрій типового мустьє з біфасами. 

Таким чином, мустьє і мікок, які поєднуються протягом одного циклу і не 

відрізняються за своїм уніфасіальним компонентом (не тільки на одній 

стоянці, а на інших одночасних), – є продуктом одних і тих самих людей. Так 

систему землекористування ММО може бути застосовано для всіх 

одночасних пам’яток фіналу середнього палеоліту в Центральній Європі. 

Хорватія. Зафіксовані типологічні відмінності в технологічних 

варіантах мустьє в печері Мужина Печіна (шари В, С, D) (Karavanić 

et al. 2008) відбивають різницю в функціональності наборів знарядь або в 

різних типах активності на стоянках. Домінування ретушованих сколів в 

шарах D передбачає більшу активність з розрізання туш, ніж в шарах із 

зубчастими знаряддями В і С (що підтверджує археозоологічний аналіз 

кісток). 

Кавказ. Останній аналіз середньопалеолітичних пам’яток Грузії 

(Moncel et al. 2015) показує, що в цей період варіативність на рівні 

технокомплексів може бути пов’язано з традиціями, типами активності, 

екологічними умовами або хронологією (діахронними змінами (Adler, 

Tushambramishvili 2004)), тобто остаточні її причини лишаються 

нез’ясованими. 

Середня Азія. Тут відбулася як відмова від виділення зубчастої фації 

мустьє в Західному Паміро-Тянь-Шані (Кривошапкин 2012), так і взагалі 

відмова від фаціального поділу середнього палеоліту Середньої Азії (де 

виділялося до 7 локальних варіантів (Касымов 1990)), зі збереженням поділу 
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на дві лінії розвитку (Павленок и др. 2014): мустьєрську відщепову (Тешик-

Таш) і пластинчасту (Обірахмат, Кульбулак шар 23, Худжи). Інші варіанти 

тепер розглядаються як свідоцтва адаптації до місцевих палеоекологічних 

умов. 

Близький Схід. Нові підходи в інтерпретації діахронної технологічної 

варіабельності на багатошарових пам’ятках Близького Сходу розвиваються в 

рамках просторової концепції (див. Pagli 2015). Тип стоянки не грає в цьому 

ролі. Зміни технологічних культур в стратиграфічних послідовностях 

розглядаються як наслідки різної поселенської динаміки, що відображає 

особливості поведінки і територіальної організації. Так, на відміну від 

прибережних пам’яток (з більш технологічно одноманітною послідовністю), 

де мобільність була обмеженою з концентричним типом ресурсної 

експлуатації та призводила до частого повторного заселення локацій, на 

стоянках в степовій зоні вглиб материку (куди належить Ябруд І) залишилися 

сліди високомобільних людських груп, які екстенсивно експлуатували великі 

території, що заважало їм повертатися на ті ж самі місця (концепція 

«ретикулярного простору»). 

Північна Африка. Археологічні відмінності між поселеннями на 

берегах сусідніх середньопалеолітичних озер (Бір Тарфаві і Бір Сахара Іст), 

швидше пояснюються не з хронологічних (як початково видавалося), а з 

поведінкових або функціональних позицій (Wendorf et al. 1993). 

Припускається (але не може бути доведено), що вони відображають варіації в 

активності, пов’язані з палеокліматичними змінами в екології озер, а не 

існування окремих культурних традицій. Типологічні відмінності носять 

кількісний характер і проявляються головним чином у співвідношенні 

зубчастих проти скребел та гостроконечників. Зубчасті домінують на 

стоянках знайдених у викопних ґрунтах і на активних пляжах, які 

використовувались в сезони, коли рівні озер були високими. Тому постійна 

асоціація зубчастих з берегами озер і болотяними відкладами відображає 

обробку рослин, можливо, і водних, і наземних. 
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Україна. В. М. Степанчук (Степанчук та ін. 2013а, с. 164) визначає 

зубчасті пам’ятки в середньому палеоліті України як «дуже нечисленні, 

роз’єднані територіально і технологічно», класифікуючи їх як різновид 

індустрій (найвищу таксономічну ланку), виділений на підставі 

технологічного і типологічного (рівень стандартизованості знарядь) 

критеріїв. На цьому рівні «питання конкретно-історичних процесів 

принципово не піддається вирішенню». На відміну від двох інших різновидів 

(однобічного і двобічного) окремі технокомплекси та індустрійні традиції в 

зубчастому не розрізняються. Територіальна віддаленість схожих індустрій 

«практично знімає питання про можливість їх генетичного зв’язку». Стінка 

становить місцеву лінію розвитку, Кіїк-Коба нижній шар – це «таубах», 

Білокузьминівка – не зубчаста індустрія. В цілому, «час, обставини і ймовірні 

зв’язки» для зубчастих індустрій «дуже недостатньо вивчені». 

В зубчастому мустьє Придністров’я виникають два типи індустрій – 

нижньостінківська й буздужанська (на відміну від стінківської групи, 

«справжнє» зубчасте мустьє за І. О. Борзіяком (Chirica, Borziac 2005 в 

Анисюткин и др. 2017)), причиною чого могла бути різниця в якості 

сировини (більший процент левалуа в Буздужани 1) (Анисюткин 1992). 

Умовна лінія «тейяк-зубчасте мустьє» з рис-вюрму розвивалася в регіоні 

одночасно з типовим варіантом мустьє і відноситься до моделі індустрій, які 

кущаться. Її представлено різними типами пам’яток (печерними і 

відкритими) різного типу збереженості, що може відбивати різні види 

діяльності (там само). Специфіку цього шляху розвитку, який не має аналогій 

на сусідніх територіях, може бути пов’язано з особливостями природного 

середовища – степово-лісостеповим ландшафтом з поширенням лісів під час 

найтепліших інтерстадіалів. Але основним фактором індустрійної 

варіабельності є соціальний, про що свідчить хронологічна протяжність 

збереження техніко-типологічної своєрідності (там само). 

Для басейну р. Велика Вись варіабельність витачівських пам’яток, які 

за виключенням Андріївки 4 не мають абсолютних дат, поки що найкраще 
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пояснюється можливим співіснуванням різних технотрадицій. Але у випадку 

розвитку двох техніко-типологічно схожих індустрій Андріївки 4, які мають 

певні відмінності, визначальним чинником може бути застосування 

неандертальцями різних моделей використання ландшафту 

(Shevchenko 2017) (короткочасні спеціалізовані заселення в яру (нижній шар) 

проти триваліших, інтенсивніших і функціонально різноманітніших стоянок 

на схилі (верхній шар)). 

 

4.6 Антропологія носіїв зубчастих індустрій та свідоцтва 

символічної діяльності 

 

Нечисленні і сильно фрагментовані антропологічні рештки (переважно 

зуби, окремі кістки кінцівок, фрагменти черепу і щелеп), пов’язані з 

зубчастим мустьє, відомо в Європі і на Кавказі. Вони належать 

неандертальській людини, але спостерігається різнобій міжвидових варіацій 

від сапієнтних (Роше-де-Вільню; можливо, Ахштирська печера 

(Векилова, Зубов 1972, але див. Любин 1989; Голованова, Дороничев 2005)) 

до архаїчних, гіпернеандерталоїдних у випадку Кіїк-Коба 

(Дробышевский 2006). Останні рентгенологічні дослідження 

(Бужилова 2011), за якими дорослого індивідуума з Кіїк-Коба слід вважати 

чоловіком, нагородили його цілим «букетом» хвороб, підтвердивши основні 

висновки Д. Г. Рохліна (1965). Це сліди травм пальців ніг, обмороження, 

періодичне недоїдання, патології на кістках від хвороби Форестьє і діабет ІІ 

типу. 

Шар G3 печери Віндія містив рештки неандертальця з відмінними від 

більш ранніх особин рисами фаціальної морфології (фаціальна редукція), 

наближеними до ранніх сучасних європейців (Karavanić 2004). Грацильні 

характеристики пізніх неандертальців Віндії може бути пов’язано з 

біологічним впливом інших популяцій, а саме бути результатом схрещування 

з людьми сучасного типу (Janković et al. 2011). Рештки неандертальців з 



 177 

Віндії було використано в процесі прочитання неандертальського генома, і 

вони стали другим зразком, який вдалося секвенувати з високою якістю. 

Поховання Кіїк-Коба. Належність поховань до нижнього або 

верхнього шару стоянки не є цілковито з’ясованим (див. Бонч-

Осмоловский 1941; Гладилин 1985; Смирнов 1987; 1991). Для могильної ями 

використали природне заглиблення в скельному дні печери, яке штучно 

розширили, щоб вмістити дорослого небіжчика. За збереженими кістками 

стоп, голені та кистей може бути реконструйовано його позу: на правому 

боці з трохи підігнутими ногами і правою рукою простертою вздовж тулуба 

(рис. 19). Не виключається зв'язок кістяка дитини віком близько одного року 

з основним похованням, адже він залягав в 40 см від того кута могильної ями, 

де мала розташовуватися голова дорослого. Дитину поклали в скорченому 

положенні на лівому боці головою в напрямку голови дорослого (рис. 19). Це 

ознаки загального феномену неандертальського «культу мертвих» 

(Смирнов 1991), який мав за цієї доби вже розвинутий вигляд з усіма 

основними його атрибутами (створення спеціальних поховальних споруд, 

використання поховального інвентарю тощо). Ще одним подібним 

похованням з ямою, частково заглибленою в скелю, виступає Ла Шапель-о-

Сен у Франції, що відноситься до мустьє типу Кіна. Ритуальну мету 

припускають і для виймання більшої частини кістяку мешканцями верхнього 

шару Кіїк-Коба (Влчек 1974), адже в поховальну практику неандертальців 

входила маніпуляція частинами тіл померлих (Смирнов 1991). 

Ознаки «ведмежого культу». У Верхній печері, яка є складовою 

Цуцхватського печерного комплексу із зубчастими індустріями Бронзової 

печери (Західна Грузія), засвідчено низку ознак, що дозволяють розглядати її 

як «спеціальне культове приміщення» (Векуа, Тушабрамишвили 1978 в 

Любин 1989), пов’язане з культом печерного ведмедя у неандертальців, як в 

«альпійському мустьє» (див. огляд в Столяр 1985). В. П. Любін (1989) 

справедливо відмічає, що така інтерпретація пам’ятки вимагає ретельної 

перевірки її матеріалів в стратиграфічному контексті та додаткових доказів 
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навмисного викладення цілих черепів печерного ведмедя. А. Д. Столяр 

(1985) використовує ці матеріали в своїй унікальній концепції походження 

образотворчого мистецтва як мінімальні прикмети особливої неутилітарної 

практики неандертальців стосовно печерного ведмедя на Кавказі, яка входить 

до загальноєвропейського ареалу цього явища.  

Культ печерного ведмедя припускався і для окремих печер Хорватії, 

але наразі не може бути підтверджений (Karavanić 2004). До шару G3 Віндії 

може належати також бакулюм ведмедя з круговими нарізками (Karavanić, 

Smith 1998).  

До зубчастого мустьє раніше відносилася (див. Thiébaut 2005) 

всесвітньо відома знахідка з словенської печери Дівьє Бабе (шар 8 з дуже 

бідною мустьєрською індустрією) – неандертальська «флейта», зроблена з 

фрагмента стегнової кістки молодого печерного ведмедя. Вона має два цілих 

отвори і, можливо, ще сліди трьох відламаних. Інтерпретація цієї знахідки як 

найдавнішого музичного інструменту віком близько 43 трт є сумнівної, 

отвори могли утворитися від зубів хижаків (Chase, Nowell 1998). 

Використання пір’їв і кігтів птахів. Зубчаста індустрія стоянки Ле 

Фьє (шар К) (Франція) потрапляє до списку тих пам’яток, що нещодавно 

надали археозоологічні свідоцтва спеціального використання 

неандертальцями в якості прикрас пір’їв воронових, соколових і яструбових, 

а також кігтів орлів (Finlayson et al 2012; Morin & Laroulandie 2012). 

Етнографічні дані не демонструють свідоцтв вживання цих птахів в їжу, і, 

хоча для неандертальців це могло мати місце, найбільше слідів нарізок від 

кам’яних знарядь розташовано саме на кістках крила – не м’ясних, але до 

яких кріпилися найдовші махові пір’їни. Так само нарізки на термінальних 

фалангах кінцівок білохвостого орла на стоянці Ле Фьє означають, що гострі 

кігті спеціально від’єднувалися для використання їх як знарядь, а швидше 

прикрас. 

Використання вохри (а також «загадкових» кам’яних куль 

(розтиральників?)) засвідчено для ранніх стадій середньопалеолітичної 
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послідовності Бір Тарфаві і Бір Сахара Іст в Північній Африці, де не 

виключається залишення цих індустрій ранніми Homo sapiens (Wendorf 

et al. 1993). 

 

4.7 Питання еволюції зубчастого мустьє та його роль в процесі 

переходу до верхнього палеоліту 

 

Для окремих пам’яток і локальних угруповань зафіксовано зубчасті 

індустрії, які розвивалися протягом певного хронологічного відрізку 

(наприклад, Абрі Романі – понад 10 тисяч років в КІС 3; грот Буздужани 1 – 

від ранньовюрмських інтерстадіалів до 40 трт; Бір Тарфаві – понад 100 тисяч 

років (Close 1991); Бронзова печера). Часто зубчасте мустьє займає позицію в 

локальних «тейяко-зубчастих» лініях розвитку (Яштух, Кульбулак, 

дуруїторо-стінківська єдність – від 200 до 36 трт (Анисюткин 1992)). 

Еволюція в таких осередках характеризується (Коробков 1971; 

Анисюткин 1992) збільшенням пластинчастості і фасетажу площадок, 

зменшенням масивності та розмірів заготовок, стандартизацією типологічних 

форм. Для дуруїторо-стінківської єдності вона має нелінійний характер 

(Анисюткин 1992) у вигляді різких індустрійних змін між довгочасними 

періодами стагнацій. В деяких випадках еволюція може становити 

«регресивний» зразок (наприклад, «зворотна» прогресивність в розвитку 

зубчастих індустрій Ріпаро Моччі (Stiner, Kuhn 1992)). 

Стосовно внеску зубчастого мустьє в становлення верхнього палеоліту 

наявні суперечливі свідоцтва.  

На Кавказі (Імеретія і Сочинське Причорномор’я) «перехідний» 

характер окремих мустьєрських зубчастих індустрій і зубчасті прояви в 

верхньопалеолітичних комплексах (як Хергуліс-клде) могли вказувати на 

можливе культурне наступництво між ними (див. Любин 1989). Але за 

останніми поглядами ці пам’ятки можуть вважатися результатом змішування 

середньопалеолітичних шарів з верньопалеолітичними (Adler & 
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Tushambramishvili 2004), зміцнюючи позиції проти місцевого переходу до 

верхнього палеоліту.  

Для Кульбулака та сусідніх місцезнаходжень серії кінцевих скребачок і 

зубчасто-виїмчастих знарядь дають підстави припускати (Касымов 1990) 

генетичний зв'язок мустьє долини р. Ангарон з пізнім палеолітом на цій 

території. Обірахматська традиція, до якої зараз віднесено окремі шари 

Кульбулака, не має перехідного характеру в плані культурної наступності 

(Кривошапкин 2012) через відсутність необхідних пам’яток в регіоні, але 

верхній палеоліт тут (верхні шари Кульбулак) все ж таки демонструє 

розвиток обірахматських технологій, що дозволяє принаймні бачити в цій 

традиції одне з джерел його формування. Типово верхньопалеолітичні шари 

(шари 2.1, 2.2) (39–11 трт) є послідовними етапами розвитку єдиної 

кульбулакської культури (Павленок и др. 2014). 

Як і фінальне мустьє Франції (Jaubert et al. 2011), ММО Німеччини не 

має жодних ознак акультурації в місцевий верхній палеоліт і знаменує кінець 

середнього палеоліту (Richter 2016). 

Зубчасті пам’ятки Лігурії, як Сан Франческо і Ріпаро Моччі можуть 

мати перехідний до ориньяку характер і демонструвати «зубчасту» 

наступність у верхньому палеоліті (Kuhn 1998). «Переплетіння» рис мустьє і 

преориньяка характеризує зубчасті індустрії Ябруд І (Коробков 1978). 

Ориньякоїдні скребачки і пластини наявні в шарах G печери Віндія 

(Karavanić, Smith 1998). 

До пам’яток з ориньякоїдними ознаками належить і стінківська 

індустрія, для якої спостерігаються дві моделі трансформації в місцевий 

верхній палеоліт (Анисюткин 1999): лінійна (Стінка І, Клімауци І, Зелений 

хутір, Анетівка 13) і синтетична (поєднання рис стінківського і типового 

мустьє). Близькими за виглядом індустрії верхнього шару Стінки в регіоні є 

верхньопалеолітичні комплекси: Бобулешти 6, нижній шар грота Бринзени, 

Ріпічень-Ізвор (Ia, Ib), де зникають обушкові і дзьобоподібні форми, 

вдосконалюються високі форми, але зберігаються скребачки на площадках. 
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На етапі верхнього шару Стінки відбувся вірогідний взаємовплив середнього 

палеоліту і ориньяку (Анисюткин и др. 2017). Преселет типу Стінка 

(своєрідне зубчасте мустьє з біфасами і редукованими тейякськими 

елементами) бере участь в процесі формування регіонального верхнього 

палеоліту (там само, с. 133). 

На Білокузьминівці прогресивна еволюція в технології спостерігається 

між витачівським і бузьким комплексом (Колесник 2002). Перехідний 

характер Білокузьминівки виражається тільки в наявності пластин, адже  

верхньопалеолітичних знарядь там немає (Матюхин 2012). 

В басейні р. Велика Вись індустрії Андріївки 4, особливо її верхнього 

шару, постають як дуже прості для перехідного періоду стратегії 

розщеплення нижньопалеолітичного зразка. Такий феномен засвідчено й на 

інших територіях (див., наприклад, Chevrier et al. 2017). Прогресивнішим 

явищем на їхньому фоні виглядає мустьєроїдна індустрія Коробчине-курган. 

В послідовності Андріївки 4 фіксується, швидше, не розвиток розщеплення 

вбік верхньопалеолітичних технік, а різні технологічні адаптації до 

оточуючого середовища, так, більш рання індустрія нижнього шару 

характеризується досконалішими технічними прийомами. Враховуючи 

реконструкцію еволюції стінківської індустрії в Придністров’ї 

(Анисюткин 2005) і локальну неандертальську основу селету в Центральній 

Європі (Gábori 1968; Janković et al. 2011), можна ставити питання стосовно 

ролі тейякоїдного мустьє з листоподібними біфасами (Андріївка 4 верхній 

шар) в появі селету стоянки Вись з додаванням ориньяку (акультурація?). 

Перша пам’ятка, очевидно, давніша, судячи з отриманої AMS дати для 

нижнього горизонту верхнього шару, хоча найбільша концентрація матеріалу 

приходилася на верхи витачівського педокомплексу, який в районі стоянки 

зберігся погано для його розчленування на окремі етапи. Культурний шар на 

стоянці Вись теж залягав у верхах витачівських відкладів (vtb2) (30–28 трт) 

(Матвіїшина, Дорошкевич 2011, с. 68). Майбутнє датування цих стоянок 
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дозволить прояснити зв’язки між такими техніко-типологічно різними 

індустріями. 

 

4.8 Висновки до розділу 

 

Географічно зубчасте мустьє є поширеним явищем, але має характер 

локальних осередків, які чергуються з територіями, де такі пам’ятки 

нечисленні, або їх майже не представлено. Спроби інтерпретувати зубчастий 

характер окремих комплексів як наслідок перевідкладення культурних шарів 

поки що не можуть спростувати свідому природу зубчастого мустьє в цілому. 

Ці індустрії демонструють значну варіабельність за всіма інтерпретаційними 

рівнями. Вони можуть бути на різній технологічній основі (левалуазькій, 

нелевалуазькій з тейякоїдними елементами) і включати як окремі техніки 

(біфасіальна), так і специфічні типи знарядь. Протягом вюрму 

спостерігається переважне групування зубчастих пам’яток на фінальному 

відрізку середнього палеоліту в КІС 3, де в Європі вони становлять зразки 

особливих адоптацій в рамках масштабних полювань на крупних стадних 

травоїдних (кінь, бізон). Але їхні прояви засвідчено й в цілком відмінних 

екологічних контекстах, як гірські ландшафти або прибережні зони озер. З 

поселенської позиції це часто палімпсести повторюваних заселень багатих на 

ресурси локацій, де технологічна поведінка носила характер мінімальних 

затрат або ad hoc. 

Носіями зубчастого мустьє можна вважати відмінні популяції 

неандертальців, які поділяли загальний феномен поховальних практик і 

символічної діяльності, більше пов’язаної з неутилітарним використанням 

тварин і птахів. 

Причини мустьєрської варіабельності та інтерпретація зубчастих 

індустрій як її складової можуть розвиватися для окремих регіонів в рамках 

різних моделей, але загалом відмічається поширення сприйняття проблеми як 
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особливостей технологічної поведінки неандертальців в умовах адаптації до 

конкретних екологічних ситуацій. 

Невизначеним залишається і «перехідний» статус зубчастого мустьє. 

Якщо для більшості територій це фінальний епізод культури останніх 

неандертальців перед їх вимиранням, то в окремих випадках відмічається 

можливість внеску мустьєрських зубчастих індустрій в становлення 

локального верхнього палеоліту (наприклад, стінківські традиції в ориньяку 

Придністров’я). 
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ВИСНОВКИ 

 

Історія дослідження зубчастого мустьє показує, що цей термін зараз 

більше сприймається в історіографічному сенсі, і його може бути 

використано лише для формального об’єднання тих індустрій другої 

половини середнього палеоліту, де переважають зубчасто-виїмчасті вироби. 

В цілому він не становить окремої просторово-часової культурної єдності, як 

це вважав Ф. Борд на матеріалах Франції. Це в першу чергу пов’язано з 

сучасним відходом від фаціального (типологічного) поділу індустрій вбік їх 

класифікації на технологічній основі. Але зубчасте мустьє не може 

розглядатися і на рівні окремого технокомплексу (Аникович и др. 2007), 

адже ґрунтується на різних технологіях (левалуазькій або нелевалуазькій за 

різної участі біфасіальної). Лише локальні осередки пам’яток дозволяють 

бачити в них технотрадиції, можливо, пов’язані генетичною спорідненістю 

(наприклад, «дискоїдно-зубчасті» індустрії південно-західної Франції 

(Thiébaut 2010), стінківська індустрія (Анисюткин 2005), зубчастий середній 

палеоліт Бір Тарфаві (Wendorf et al. 1993)). 

Тафономічне пояснення зубчастих комплексів часто не є належним 

чином обґрунтованим, і видається об’єктивним тільки у випадку суттєво 

перевідкладених комплексів за наявності твердих літологічних тіл. Для 

лесових стоянок цей фактор, очевидно, не несе повну відповідальність за 

зубчасто-виїмчасту обробку, і це підтверджує аналіз інвентарю Андріївки 4, в 

якому вона безсумнівно має свідоме антропогенне походження. 

Таким чином, зубчасте мустьє має техніко-типологічно гетерогенну 

природу, яка для більшості регіонів (в том числі й для України) проявляється 

в плані дихотомії на левалуазько-пластинчасті і нелевалуазькі індустрії. За 

межами зубчасто-виїмчастої групи, склад і характер якої може відрізнятися 

для різних комплексів, фіксується виразне типологічне розмаїття. 

В Східній Європі зубчаста складова індустрій на пластинчастій основі 

(Білокузьминівка бузький комплекс, можливо, Коробчине-курган) поки що 



 185 

не може бути чітко визначеною. Нелевалуазька група є більш 

представницькою і включає окремі локальні осередки як кримський 

(пам’ятки типу нижнього шару Кіїк-Коба (Stepanchuk 1994b; 

Demidenko 2014)), придністровський (стінківська індустрія 

(Анисюткин 2005)), південнобузький (пам’ятки в басейні р. Велика Вись), 

подеснянський (Бетово, Коршево (Тарасов 1991)). Їх об’єднує наявність 

тейякоїдних елементів (що взагалі є характерним для зубчастих індустрій 

мустьє, частина яких може бути еволюційно пов’язаною з довюрмським 

тейяком) і біфасіальна мікокська або селетоїдна техніка (окрім пам’яток типу 

нижнього шару Кіїк-Коба, які носять виразніший тейякоїдний характер). 

Технологічно це прояви клектонської техніки розщеплення – уні-, біполярні, 

грубопризматичні, дископодібні, багатоплощадкові, чопероподібні нуклеуси; 

типологічно – поширення ретушованих відщепів, комбінованих знарядь і 

наявність знарядь «поєднаної» групи (дзьобоподібних і скребачок). 

Окрему позицію має ГАБО (верхній шар), «виїмчаста» індустрія якого 

поєднує рекурентну доцентрову техніку і мікокський біфасіальний елемент. 

Будучи хронологічно роз’єднаними протягом мустьєрської частини 

вюрму, зубчасті пам’ятки все ж демонструють тенденцію до кращої 

представленості в КІС 3, але це може відбивати загальну ситуацію з 

концентрацією середньопалеолітичних пам’яток у вюрмі. 

З поселенської позиції вони демонструють різноманітні типи техніко-

економічної поведінки в плані інтенсивності заселень (ефемерні відвідування 

і базові табори) і функціональної спрямованості (спеціалізовані і з різними 

видами операцій). 

Індустрія верхнього шару Андріївки 4 постає як заснована на простих 

відщепових і галькових технологіях нижньопалеолітичного зразка, які 

реалізуються в рамках декількох chaîne opératoire – доцентрової (дискоїдної), 

уні-, біполярної, галькової і біфасіальної. Інвентар має типовий тейяко-

зубчастий характер (поширення ретушованих сколів і комбінованих форм 

знарядь, виразні зубчасто-виїмчасті вироби, переважно прості скребла, 
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дзьобоподібні форми, чопінги і скребачки) з додаванням нечисленних 

листоподібних біфасів. Така ситуація «примітивності» під час перехідного до 

верхнього палеоліту періоду може пояснюватися з одного боку збереженням 

в умовах неандертальського рефугіуму консервативних технотрадицій 

нащадків автохтонного населення (враховуючи давніші схожі індустрії, як 

Маслове 5), а з іншого – особливою технологічною адаптацією до 

екологічних умов КІС 3 (як це показано для дискоїдних індустрій південно-

західній Франції (Thiébaut 2013)). 

Це відображає проблематичність однозначного пояснення мустьєрської 

варіабельності (як і нижньопалеолітичної), яка на цей момент може 

розроблятися для різних регіонів в рамках різних інтерпретаційних моделей. 

Але відмічається їх загальна спрямованість на екологічний (ландшафтно-

просторовий) аспект обумовленості технологічного вибору в конкретній 

поведінковій стратегії житттєзабезпечення. Загалом зубчасті індустрії, як і 

клектоно-тейякоїдні, більше тяжіють до проявів ситуативної поведінки ad 

hoc (типу expedient – поведінки з мінімальними трудовими затратами). 

Поселення верхнього шару Андріївки 4 з позиції моделі сировинної 

транспортної поведінки гомінід (Shick 1987) становить сліди повторюваних 

візитів на місце зосередження цінних статичних ресурсів з поступовим 

накопиченням там сировини з локальних родовищ, імпорт якої, очевидно, 

перевищував експорт. Типологічне різноманіття типів інвентарю вказує на 

функціонально різноманітні операції, які може бути пов’язано з переробкою 

туш і тваринних ресурсів, рослинних продуктів або виготовленням 

дерев’яних знарядь, можливо, «домашньою» активністю. 

Виразний зразок варіативності індустрій в витачівських відкладах 

долини р. Велика Вись потребує подальшого дослідження (в першу чергу 

точнішого датування пам’яток в межах КІС 3). Якщо це явище поки що 

розглядається як свідоцтва можливого співіснування в регіоні різних 

технотрадицій, для Андріївки 4 техніко-типологічні відмінності між 

індустріями верхнього і нижнього шару можуть відображати застосування 
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різних діахронних моделей заселення однієї локації в рамках певних 

стратегій ландшафтокористування під час кліматичних коливань КІС 3. 

В цілому зубчасте мустьє визначається як технологічно різні традиції 

другої половини середнього палеоліту (але переважно відщепові, тейякоїдні, 

без біфасів) із зубчасто-виїмчастим інвентарем, який міг виникати 

конвергентно в умовах адаптації до різних ландшафтно-екологічних зон 

(очевидно, через універсальність принципу утворення кам’яних інструментів 

для різання-скобління шляхом зубчастої обробки лез, що проявляється в 

найдавніших індустріях світу). 



 188 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Абрамова З. А. Ранний палеолит Азиатской части СССР / З. А. 

Абрамова // Археология СССР с древнейших времен до средневековья 

в 20 т. / под общей ред. акад. Б. А. Рыбакова. – Т. І. –  Палеолит СССР / 

отв. ред. П. И. Борисковский. – М. : Наука, 1984. – С. 135–160. 

2. Абрамова З. А. Палеолит Северной Азии / З.А. Абрамова // Палеолит 

Кавказа и Северной Азии / отв. ред. д-р ист. наук П. И. Борисковский. – 

Л. : Наука, 1989. – С. 143–243. – (Сер. «Палеолит мира : исследования 

по археологии древнего каменного века». – Т. 3). 

3. Амеличев Г. Н. Пещера Киик-Коба : геолого-геоморфологические 

условия и генезис / Г. Н. Амеличев // Спелеология и карстология. – 

2011. - № 6. – С. 5–11. 

4. Аникович М. В. Совещание по вопросам классификации и 

номенклатуры зубчато-выемчатых орудий нижнего палеолита 

(Ленинград, 1974) / М. В. Аникович // СА. – 1978. –  № 3. – С. 303–307.  

5. Аникович М. В. Узловые проблемы перехода к верхнему палеолиту в 

Евразии / М. В. Аникович, Н. К. Анисюткин, Л. Б. Вишняцкий. – СПб. : 

Нестор-История, 2007. – 335 с. – (ТКБАЭ ИИМК РАН; вып. 5). 

6. Анисюткин Н. К. К вопросу о принципах подразделения мустье / 

Н. К. Анисюткин // Палеолит и неолит СССР. – Л. : Наука, 1971. – С. 

167–172. – Т. 6. – (МИА; № 173). 

7. Анисюткин Н. К. Листовидные острия с двусторонней обработкой со 

стоянки Стинка І / Н. К. Анисюткин // Палеолит и неолит СССР / Н. К. 

Анисюткин. – Л. : Наука, 1972. – С. 88–94. – Т. 7.  – (МИА; № 185).  

8. Анисюткин Н. К. Орудия клювовидных форм в раннем и среднем 

палеолите / Н. К. Анисюткин // СА. – 1973. –  № 1. – С. 228–234. 

9. Анисюткин Н. К. Раннемустьерское местонахождение Осыпка и 

некоторые вопросы зубчатого мустье в междуречье Днестра и Прута / 



 189 

Н. К. Анисюткин // Проблемы палеолита Восточной и Центральной 

Европы. – Л. : Наука, 1977. – С. 7–14. 

10. Анисюткин Н. К. Ранний и средний палеолит Юго-Запада Европейской 

части СССР : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. ист. 

наук : спец. 07.00.06 «Археология» / Анисюткин Николай Кузьмич ; 

ИИМК РАН. – СПб., 1992. – 39 с. 

11. Анисюткин Н. К. Древнейшие местонахождения раннего палеолита на 

юго-западе Русской равнины / Н. К. Анисюткин // АВ. – 1994. –  № 3. – 

С. 6–15.  

12. Анисюткин Н. К. Итоги изучения среднего палеолита Приднестровья и 

Северной Молдовы / Анисюткин Н. К. // Sp. – 1999. – № 1. – С. 132–

148. 

13. Анисюткин Н. К. Выхватинский грот (история исследования, 

стратиграфия, фауна, каменные индустрии) / Анисюткин Н. К., Кетрару 

Н. А. // АА. – 1999. – № 8. – С. 141–152. 

14. Анисюткин Н. К. Палеолитическая стоянка Ярово на Среднем Днестре 

/ Н. К. Анисюткин, И. А. Борзияк // Sp. – 2000. – № 1. – С. 315–319. 

15. Анисюткин Н. К. Мустьерская эпоха на юго-западе Русской равнины / 

Н. К. Анисюткин. – СПб. : Европейский дом, 2001. – 310 с. 

16. Анисюткин Н. К. О верхнепалеолитических формах в среднем 

палеолите юго-запада Русской равнины / Н. К. Анисюткин // Sp. – 

2001–2002. – № 1. – С. 338–349. 

17. Анисюткин Н. К. Древнейшие палеолитические памятники Северо-

Западного Тянь-Шаня / Н. К. Анисюткин, Л. Б. Вишняцкий // Sp. – 

2001–2002. – № 1. – С. 398–414. 

18. Анисюткин Н. К. Еще раз о стинковском варианте среднего палеолита 

Приднестровья (ответ на критические статьи А. С. Сытника) / Н. К. 

Анисюткин // АВ. – 2003. –  № 10. – С. 316–320.  

19. Анисюткин Н. К. Палеолитическая стоянка Стинка 1 и проблема 

перехода от среднего палеолита к верхнему на юго-западе Восточной 



 190 

Европы / Н. К. Анисюткин. – СПб. : Изд-во ИИМК РАН, 2005. – 187 с. 

– (ТКБАЭ ИИМК РАН; вып. 2). 

20. Анисюткин Н. К. Мустьерская стоянка Кетросы в контексте среднего 

палеолита Восточной Европы / Н. К. Анисюткин. – СПб. : Нестор-

История, 2013а. – 172 с. – (ТКБАЭ ИИМК РАН; вып. 7). 

21. Анисюткин Н. О специфике трансформации среднего палеолита в 

верхний на территории Восточного Прикарпатья / Николай Анисюткин 

// RA, serie nouă. – 2013б. – Vol. IX (nr. 2). – P. 5–21. 

22. Анисюткин Н. К. Об особенностях зубчатого мустье Европы / Н. К. 

Анисюткин // Записки ИИМК РАН. – 2017. – № 15. – С. 7–28. 

23. Анисюткин Н. К. Многослойная палеолитическая стоянка в гроте 

Старые Дуруиторы и место ее каменных индустрий в раннем и среднем 

палеолите Европы / Н. К. Анисюткин, Н. А. Кетрару, С. И. Коваленко. 

– СПб. : Нестор-История, 2017. – 196 с.  

24. Беляева Е. В. Мустьерский мир Губского ущелья (Северный Кавказ) / 

Е. В. Беляева. – СПб. : Петерб. Востоковедение, 1999. – 216 с. – (Труды 

ИИМК РАН. – Т. I. – Палеолит Кавказа. – Кн. 2). – (Archaeologica 

Petropolitana, VIII). 

25. Бибиков С. Н. Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский / С. Н. Бибиков // 

СА. – 1990. – № 1. – С. 277–283. 

26. Бонч-Осмоловский Г. А. К вопросу об эволюции древне-

палеолитических индустрий / Г. А. Бонч-Осмоловский // Человек. – 

1928. – № 2–4. – С. 141–186. 

27. Бонч-Осмоловский Г. А. Грот Киик-Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский. – 

М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1940. – 226 С. – (Палеолит Крыма; вып. I). 

28. Бонч-Осмоловский Г. А. Кисть ископаемого человека из грота Киик-

Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский. – М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1941. – 172 

С. – (Палеолит Крыма; вып. II). 

29. Борзияк И. А. [Рец. на кн.:] Peleoliticul in Tara Oasului. Studiu 

archeologic. Centrul de informare si documentare in stiintele sociale si 



 191 

politice / M. Bitiri. – Bucuresti, 1972 / И. А. Борзияк // СА. – 1976. –  № 2. 

– С. 265–271. 

30. Борзияк И. А. Мамонт в палеолите Карпато-Днестровского региона /  

Борзияк И. А., Обадэ Т. Ф. // Sp. – 1999. – № 1. – С. 287–311.  

31. Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества [2-е изд., 

перераб. и допол.] / П. И. Борисковский. – Л. : Наука, 1979. – 240 с. 

32. Бужилова А. П. Неандерталец из Киик-Кобы (Крым). Реконструкция 

состояния здоровья по данным антропологии [Електронний ресурс] / А. 

П. Бужилова. – 2011. – Режим доступу : http://antropogenez.ru/kiik-koba/ 

33. Бухтоярова И. М. Сергей Николаевич Замятнин и его вклад в изучение 

палеолита : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук : 

спец. 07.00.06 «Археология» / Бухтоярова Ирина Михайловна ; 

Воронежский гос. пед. ун-т. – СПб., 2013. – 21 с. 

34. Валох К. Раскопки в пещере Кульна в Моравском карсте и их значение 

для изучения палеолита Чехословакии / К. Валох // Проблемы 

палеолита Восточной и Центральной Европы. – Л. : Наука, 1977. – С. 

15–28. 

35. Васильев С. А. Г. А. Бонч-Осмоловский и современное 

палеолитоведение / С. А. Васильев // РА. – 1994. – № 2. – С. 202–207. 

36. Васильев С. А. Проблема перехода от среднего к верхнему палеолиту в 

Сибири / С. А. Васильев // Sp. – 2000. – № 1. – С. 178–210. 

37. Васильев С. А. Изучение палеолита в России: прошлое, настоящее и 

перспективы на будущее / С. А. Васильев // Sp. – 2001–2002. – № 1. – С. 

21–170. 

38. Васильев С. А. Г. П. Григорьев, продолжатель дела С. Н. Замятнина / С. 

А. Васильев // Каменный век : от Атлантики до Пацифики / отв. ред. Г. 

А. Хлопачев, С. А. Васильев. – СПб. : МАЭ РАН ; ИИМК РАН, 2014. – 

С. 3–11. – (Замятнинский сборник; вып. 3). 

39. Векилова Е. А. Раскопки Ахштырской пещеры / Е. А. Векилова // АО 

1965 года / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1966. – С. 48–49.   



 192 

40. Векилова Е. А. Краткие итоги раскопок Ахштырской пещеры в 1961–

1965 гг. / Е. А. Векилова // КСИА. – 1967. – Вып. 111. – С. 80–85. 

41. Векилова Е. А. Результаты исследования Ахштырской пещеры в 1961–

1965 гг. / Е. А. Векилова, М. Н. Грищенко // Палеолит и неолит СССР. 

– Л. : Наука, 1972. – С. 41–54. – Том 7. – (МИА; № 185). 

42. Векилова Е. А. Антропологические остатки из мустьерских слоев 

Ахштырской пещеры / Е. А. Векилова, А. А. Зубов // КСИА. – 1972. – 

Вып. 131. – С. 61–64. 

43. Векилова Е. А. О зубчатом мустье и зубчатых орудиях мустьерских 

слоев Ахштырской пещеры / Е. А. Векилова // КСИА. – 1973. – Вып. 

137. – С. 46–53. 

44. Векилова Е. А. Каменный век Крыма. Некоторые итоги и проблемы / 

Е. А. Векилова // Палеолит и неолит СССР. – Л. : Наука, 1971. – С. 117–

161. – Т. 6. – (МИА; № 173). 

45. Вишняцкий Л. Б. [Рец. на кн.:] The Middle Paleolithic: Adaptation, 

Behaviour and Variability / [Eds. Dibble H., Mellars P.] – The University 

Museum, University of Pennsylvania, 1992 / Вишняцкий Л. Б. // РА. – 

1995. – № 2. – С. 230–235. 

46. Вишняцкий Л. Б. Культурная динамика в середине позднего 

плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции / Л. Б. 

Вишняцкий. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 251 с. 

47. Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: история несостоявшегося 

человечества / Л. Б. Вишняцкий. – СПб. : Нестор-История, 2010. – 

312 с. 

48. Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: какими они были, и почему их не 

стало / Л. Б. Вишняцкий // Sp. – 2010. – № 1. – С. 25–99. 

49. Вишняцкий Л. Б. Тейяк почти не виден [Рец. на кн.:] The Cave of 

Fontéchevade : Recent Excavations and Their Paleoanthropological 

Implications / P. G. Chase, A. Debenath, H. L. Dibble, S. P. McPherron. – 



 193 

New York : Cambridge University Press, 2009 / Л. Б. Вишняцкий // РАЕ. – 

2011. - № 1. – С. 657–660. 

50. Влчек Э. Пропорции конечностей неандертальского ребенка из Киик-

Кобы / Э. Влчек // СЭ. – 1974. –  № 6. – С. 104–109.    

51. Габуния Л. К. Об остатках палеоантропов Грузии / Л. К. Габуния, А. К. 

Векуа // КСИА. – 1985. – Вып. 181. – С. 77–81. 

52. Гвоздовер М. Д. О фациальности в верхнем палеолите (по материалам 

Каменной Балки II) / М. Д. Гвоздовер, Г. П. Григорьев // КСИА. – 1975. 

– Вып. 141. – С. 12–17. 

53. Герасименко Н. П. Археологическое и стратиграфическое изучение 

стоянки Белокузьминовка (Донбасс) в 1986 г. / Н. П. Герасименко, А. 

В. Колесник // РА. – 1992. – № 3. – С. 127–135. 

54. Герасименко Н. П. Кореляція короткоперіодичних етапів плейстоцену 

за палеоландшафтними даними / Герасименко Н. П. // Просторово-

часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на 

території України / за ред. д-ра геогр. наук Ж. М. Матвіішиної. – К. : 

Наук. думка, 2010. – С. 104–129. 

55. Гиджрати Н. Некоторые результаты междисциплинарных 

исследований плейстоценовых культурных слоев Мыштулагты-лагат и 

Фынайганджыты-уаг в Северной Осетии / Н. Гиджрати, Л. Кимбалл, Т. 

Кютджи [и др.] // Вопросы истории и культуры народов России : 

сборник статей к 80-летию профессора М. М. Блиева / ответ. ред. Р. С. 

Бзаров. – Владикавказ : Издат.-полиграф. предприятие им. В. Гассиева, 

2010. – С. 221–244. 

56. Гладилин В. Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы / В. Н. 

Гладилин. – К. : Наук. думка, 1976. – 230 с. 

57. Гладилин В. Н. Ранний палеолит / В. Н. Гладилин // Археология 

Украинской ССР : в 3-х томах / под ред. И. И. Артеменко. – Т. I.  – К. : 

Наук. думка, 1985. – С. 12–54. 



 194 

58. Гладилин В. Н. Ашель Центральной Европы / В. Н. Гладилин, В. И. 

Ситливый. – К. : Наукова думка, 1990. – 268 с. 

59. Голованова Л. В. Проблемы перехода от раннего к среднему палеолиту 

на Северо-Западном  Кавказе / Л. В. Голованова. – СПб, 1994. – 170 с.  

60. Голованова Л. В. Рубеж среднего и позднего палеолита на Северном 

Кавказе / Л. В. Голованова // Sp. – 2000. – № 1. – С. 158–177. 

61. Голованова Л. В. Средний палеолит Кавказа / Голованова Л. В., 

Дороничев В. Б. // АА. – 2003. – № 13. – С. 18–66. 

62. Голованова Л. В. Экологические ниши и модели адаптации в среднем 

палеолите Кавказа / Л. В. Голованова, В. Б. Дороничев // Материалы и 

исследования по археологии Кубани : Сб. науч. тр. – Краснодар, 2005. – 

С. 3–72. – Вып. 5. 

63. Городцов В. А. К определению древности мезолитической стоянки в 

пещере Киик-Коба / В. А. Городцов // ИТОИАЭ. – 1928. – С. 33–38. – Т. 

II (59-й). 

64. Григорьев Г. П. Верхний палеолит / Г. П. Григорьев // // Каменный век 

на территории СССР / отв. ред. А. А. Формозов. – М. : Наука, 1970. – С. 

43–63. – (МИА; № 166). 

65. Григорьев Г. П. Палеолит Африки / Г. П. Григорьев // Возникновение 

человеческого общества. Палеолит Африки / отв. ред. П. И. 

Борисковский. – Л. : Наука, 1977. – С. 43–209. – (Сер. «Палеолит мира : 

исследования по археологии древнего каменного века». – Т. 1). 

66. Грищенко М. Н. Некоторые особенности геологии Ахштырской 

пещеры / М. Н. Грищенко // Палеолит и неолит СССР. – Л. : Наука, 

1971. – С. 49–60. – Том 6. – (МИА; № 173). 

67. Гурина Н. Н. Древние кремнедобывающие шахты / Н. Н. Гурина. – Л. : 

Наука. – 178 с. 

68. Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана (по материалам 

пещерных стоянок) / Мамедали Гусейнов. –  Баку : ТекНур, 2010. – 

220 с. 



 195 

69. Дебена А. Руководство по типологии палеолита. Том I : нижний и 

средний палеолит Европы. Пер. с англ. С. Н. и Т. В. Алаевых / Андрэ 

Дебена и Гарольд Л. Диббл. – Иркутск : Оттиск, 2010. – 210 с. 

70. Демиденко Ю. Э. Проблемы эпохальной и индустриальной атрибуции 

комплексов находок типа нижнего слоя грота Киик-Коба в Крыму / Ю. 

Э. Демиденко // Sp. – 2003–2004. – № 1. – С. 271–300. 

71. Демиденко Ю. Е. Старосілля / Ю. Е. Демиденко // Енциклопедія історії 

України. – Т. 9. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 825–826. 

72. Деревянко А. П. Палеолитоведение : введение и основы / А. П. 

Деревянко, С. В. Маркин, С. А. Васильев. – Новосибирск : Наука, 1994. 

– 288 с. 

73. Деревянко А. П. Динамика палеолитических индустрий в Африке и 

Евразии в позднем плейстоцене и проблема формирования Homo 

sapiens / А. П. Деревянко, М. В. Шуньков, С. В. Маркин. – Новосибирск 

: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 228 с. 

74. Дороничева Е. В.Расселение Homo sapiens и межрегиональная 

мобильность в раннем верхнем палеолите Кавказа и Леванта / Е. В. 

Дороничева // Образы и знаки в традициях Южной и Юго-Западной 

Азии / отв. ред. М. А. Родионов. – СПб. : МАЭ РАН, 2015. – С. 212–

226. – (Сборник МАЭ. Т. LXI). 

75. Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? Часть V : 

Палеоантропы / С. В. Дробышевский. – М. : КомКнига, 2006. – 264 с. 

76. Евтушенко А. И. Локально-хронологическое подразделение 

мустьерских индустрий Северо-Восточного Средиземноморья : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук : спец. 

07.00.06 «Археология» / Евтушенко Александр Иванович; сектор 

археологии каменного века Крымского филиала ИА АН УССР. – К., 

1995. – 24 с. 

77. Ерицян Б. Г. Новая нижнепалеолитическая пещерная стоянка Лусакерт 

I (Армения) / Б. Г. Ерицян // КСИА. – 1975. – Вып. 141. – С. 42–50. 



 196 

78. Ерицян Б. Г. Исследование пещеры Лусакерт / Б. Г. Ерицян // АО 1975 

года / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М : Наука, 1976. – С. 509.  

79. Ефименко П. П. Первобытное общество : очерки по истории 

палеолитического времени [2-е изд., допол. и перераб.] / П. П. 

Ефименко. – Л. : Государственное социально-экономическое изд-во, 

1938. – 658 с. 

80. Залізняк Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // А. – 

2014. - № 3. – С. 3–17. 

81. Залізняк Л. Л. «Неандертальський» яр мустьєрської стоянки Андріївка 

4 поблизу Новомиргорода / Залізняк Л. Л. // МАС. – 2015. – Вип. 60. – 

С. 17–22. 

82. Залізняк Л. Л. Стоянка Вись та її місце у пізньому палеоліті України / 

Залізняк Л. Л., Беленко М. М., Озеров П. І. // КДУ. – 2008. – Вип. 11. – 

С. 59–75. 

83. Залізняк Л. Л. Стоянка Вись під Новомиргородом / Залізняк Л. Л., 

Беленко М. М. // МАС. – 2009. – Вип. 36. – С. 10–14. 

84. Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Вись у 2009, 2010 роках та її місце 

у пізньому палеоліті України / Залізняк Л. Л., Беленко М. М., 

Федорченко О. С. та ін. // КДУ. – 2010. – Вип. 13. – С. 57–71. 

85. Залізняк Л. Л. Нова палеолітична стоянка Коробчине-курган на 

Кіровоградщині / Залізняк Л. Л., Нездолій О. І. // КДУ. – 2011. – Вип. 

14. – С. 43–55. 

86. Залізняк Л. Л. Стоянка Андріївка 4 / Залізняк Л. Л., Озеров П. І., 

Шевченко Т. О. // Найдавніше минуле Новомиргородщини : 

колективна монографія  / за заг. ред. Л. Л. Залізняка / Залізняк Л. Л., 

Степанчук В. М., Товкайло М. Т. та ін. – К. : Шлях, 2013а. – С. 10–47. – 

КДУ. – Вип. 15. 

87. Залізняк Л. Л. Стоянка Коробчине-курган та її аналоги / Залізняк Л. Л., 

Нездолій О. І. // Найдавніше минуле Новомиргородщини : колективна 

монографія / за заг. ред. Л. Л. Залізняка / Залізняк Л. Л., 



 197 

Степанчук В. М., Товкайло М. Т. та ін. – К. : Шлях, 2013б. – С. 48 – 74. 

– КДУ. – Вип. 15. 

88. Залізняк Л. Л. Стоянка Вись та її місце у верхньому палеоліті України / 

Залізняк Л. Л., Беленко М. М., Озеров П. І. // Найдавніше минуле 

Новомиргородщини : колективна монографія / за заг. ред. 

Л. Л. Залізняка / Залізняк Л. Л., Степанчук В. М., Товкайло М. Т. та ін. 

– К. : Шлях, 2013в. – С. 75–105. – КДУ. – Вип. 15. 

89. Залізняк Л. Л. Розкопки палеолітичних стоянок біля м. Новомиргород / 

Л. Л. Залізняк, Д. О. Вєтров, М. М. Беленко [та ін.] // АДУ 2012. – 

2013г. – С. 208–210. 

90. Залізняк Л. Л. Нова мустьєрська стоянка Андріївка 4 на 

Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, Т. О. Шевченко // А. – 2014. – № 1. – 

С. 74–84. 

91. Залізняк Л. Л. Стоянка Андріївка 4 і проблема зубчастого мустьє 

України / Залізняк Л. Л., Шевченко Т. О. // КДУ. – 2015. – Вип. 16. – 

С. 11–43. 

92. Замятнин С. Н. Палеолит Абхазии / С. Н. Замятнин. – Сухуми : Изд. 

ИАК АН СССР, 1937. – 55 с. – (Труды ИАК; вып. Х). 

93. Замятнин С. Н. О возникновении локальных различий в культуре 

палеолитического периода / С. Н. Замятнин // ТИЭ. – 1951. – Т. XVI. – 

С. 89–152. 

94. Замятнин С. Н. Палеолитические местонахождения восточного 

побережья Черного моря / С. Н. Замятнин // Очерки по палеолиту / С. 

Н. Замятнин. – М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – С. 67–118. 

95. Иванова И. К. Геологический возраст ископаемого человека / Ирина 

Константиновна Иванова. – М. : Наука, 1965. – 192 с.  

96. Касымов М. Р. Многослойная палеолитическая стоянка Кульбулак в 

Узбекистане (предварительные итоги исследований) / М. Р. Касымов // 

Палеолит и неолит СССР. – Л. : Наука, 1972. – С. 111–119. – Т. 7. – 

(МИА; № 185).  



 198 

97. Касымов М. Р. Проблемы палеолита Средней Азии и Южного 

Казахстана (по материалам многослойной палеолитической стоянки 

Кульбулак) : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. ист. наук 

: спец. 07.00.06 «Археология» / Касымов Мирвахид Разыкович ; 

Институт археологии им. Л. Гулямова АН Узбекской ССР. – 

Новосибирск, 1990. 

98. Касымов М. Р. Кульбулак и его значение для первобытной археологии 

Центральной Азии / М. Р. Касымов, Т. Ю. Гречкина // АВ. – 1995. – № 

4. – С. 7–24. 

99. Касымов М. Р. К вопросу о комплексном исследовании многослойной 

палеолитической стоянки Кульбулак в Узбекистане / М. Р. Касымов, Г. 

Ф. Тетюхин, М. Х. Годин, Д. И. Хусанбаев // КСИА. – 1985. – Вып. 181. 

– С. 102–109. 

100. Карапетян К. И. Новое Ераблурское мустьерское местонахождение в 

Армении / К. И. Карапетян, Б. Г. Ерицян // Историко-филологический 

журнал АН Арм. ССР. – 1969. – № 2. – С. 171–176. 

101. Кетрару Н. А. Палеолитическая стоянка в гроте Старые Дуруиторы 

(Предварительная информация) / Н. А. Кетрару // КСИА. – 1965. – Вып. 

105. – С. 79–84. 

102. Кетрару Н. А. Раскопки в гроте Буздужаны I / Н. А. Кетрару // АО 1975 

года / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М : Наука, 1976. – С. 471.  

103. Клейн Л. С. За полшага до Борда : Г. А. Бонч-Осмоловский / Л. С. 

Клейн // История российской археологии : учения, школы и личности. 

Том 2. Археологи советской эпохи / Л. С. Клейн. – СПб. : ЕВРАЗИЯ. – 

С. 467–484. 

104. Клейн Л. С. Открыватель и еретик : С. Н. Замятнин / Л. С. Клейн // 

История российской археологии : учения, школы и личности. Том 2. 

Археологи советской эпохи / Л. С. Клейн. – СПб. : ЕВРАЗИЯ. – С. 485–

494. 



 199 

105. Коваленко С. И. Некоторые особенности развития 

верхнепалеолитических индустрий в днестровской зоне Молдавии / 

Коваленко С. И., Кетрару Н. А. // Sp. – 1999. – № 1. – С. 168–195. 

106. Коен В. Ю. Нижньопалеолітичне місцезнаходження Чорна Терля в 

Криму / Коен В. Ю. // А. – 1988. – № 64. – С. 45–49. 

107. Кокрен У. Методы выборочного исследования / Уильям Кокрен. – М. : 

Статистика, 1976. – 440 с. 

108. Колесник А. В. Раскопки стоянки Белокузьминовка в Донбассе /А. В. 

Колесник // АО 1986 года / отв. ред. В. П. Шилов. – М : Наука, 1988. – 

С. 285–286. 

109. Колесник О. В. Ранній палеоліт Південно-Східної України : автореф. 

дис. на здобуття вчен. ступеня канд. іст. наук : спец. 07. 00. 06 

«Археологія» / Колесник Олександр Вікторович; сектор археології 

кам’яного віку ІА АН України. – К., 1993. – 16 с. 

110. Колесник А. В. Средний палеолит Донбасса / Колесник А. В. – 

Донецк : Лебедь, 2002. – 294 с. – (АА; № 12). 

111. Колесник А. В. Современная система взглядов на морфогенез 

каменных орудий среднего палеолита / А. В. Колесник // Історичні і 

політологічні дослідження. – 2013. – № 1 (51). – С. 57–67. 

112. Колосов Ю. Г. Ранний палеолит Крыма / Ю. Г. Колосов, В. Н. 

Степанчук, В. П. Чабай. – К. : Наук. думка, 1993а. – 224 с. 

113. Колосов Ю. Г. Мустьерская стоянка им. Глеба Анатольевича Бонч-

Осмоловского / Ю. Г. Колосов, В. Н. Степанчук, В. П. Чабай // РА. – 

1993б. – № 2. – С. 119–129. 

114. Колосов Ю. Г. Памятники с двусторонними орудиями в среднем 

палеолите Крыма : обзор и интерпретация данных / Колосов Ю. Г., В. 

М. Степанчук // А. – 1998. – № 4. – С. 9–19. 

115. Колосов Ю. Г. Дослідження раннього палеоліту у Східному Криму 

(Кам’яна індустрія пізньоашельського та мустьєрського часу) / Ю. Г. 

Колосов // КДУ. – 2002. – Вип. 1. – С. 9–17. 



 200 

116. Коробков И. И. Разведочные работы в Хостинских пещерах в 1961 году 

(Черноморское побережье Кавказа) / И. И. Коробков // КСИА. – 1962. – 

Вып. 92. – С. 44–50. 

117. Коробков И. И. Новые палеолитические находки на Яштухе (по 

результатам работ 1961 г.) / Коробков И. И. // СА. – 1965а. – № 3. – 

С. 91–100. 

118. Коробков И. И. Нуклеусы Яштуха / И. И. Коробков // Палеолит и 

неолит СССР. – М.–Л. : Наука, 1965б. – С. 76–110. – Т. 5. – (МИА; 

№ 131). 

119. Коробков И. И. Итоги пятилетних исследований Яштухского 

палеолитического местонахождения / Коробков И. И. // СА. – 1967. – № 

4. – С. 194–206. 

120. Коробков И. И. К проблеме изучения нижнепалеолитических 

поселений открытого типа с разрушенным культурным слоем / И. И. 

Коробков // Палеолит и неолит СССР. – Л. : Наука, 1971. – С. 61–99. – 

Т. 6. – (МИА; № 173). 

121. Коробков И. И. К вопросу о типологии тейякско-зубчатых индустрий 

(на основе материалов местонахождения Чахмаклы в Западном 

Азербайджане) / И. И. Коробков, М. М. Мансуров // Палеолит и неолит 

СССР. – Л. : Наука, 1972. – С. 55–67. – Т. 7. – (МИА; № 185). 

122. Коробков И. И. Палеолит Восточного Средиземноморья / И. И. 

Коробков // Палеолит Ближнего и Среднего Востока / отв. ред. П. И. 

Борисковский. – Л. : Наука, 1978. – С. 7 – 185. – (Сер. «Палеолит мира : 

исследования по археологии древнего каменного века». – Т. 2). 

123. Коробков И. И. Яштухская палеолитическая стоянка (вопросы 

геологии и условий залегания палеолитических индустрий) : тезисы 

отчетного доклада по плановой теме 20 апреля 1992 г. / И. И. Коробков 

// АВ. – 1995. – № 4. – С. 313–315. 



 201 

124. Котов В. Г. Стоянка-мастерская Карышкино-11 – новый памятник 

нижнего палеолита на Южном Урале / В. Г. Котов // Вестник 

Пермского университета. – 2015. – Вып. 1 (28). – С. 7–20. 

125. Кривошапкин А. И. Оби-Рахматский вариант перехода от среднего к 

верхнему палеолиту в Центральной Азии : автореф. дис. на соискание 

ученой степени докт. ист. наук : спец. 07.00.06 «Археология» / 

Кривошапкин Андрей Иннокентьевич ; ИАЭТ СО РАН. – 

Новосибирск, 2012. 

126. Кротова О. О. Пам’ятка верхньопалеолітичних мисливців на бізонів (до 

інтерпретації Амвросіївського кістковища) / Кротова О. О. // КДУ. – 

2010. – Вип. 13. – С. 159–168. 

127. Кротова О. О. Пізньопалеолітичні мисливці азово-чорноморських 

степів : монографія / Кротова О. О. – К. : Видавець Філюк О. В., 2013. – 

420 с. 

128. Кулаков С. А. Нижнепалеолитические мастерские Кавказа : технико-

морфологический анализ : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. ист. наук : спец. 07.00.06 «Археология» / Кулаков Сергей 

Александрович ; Отдел палеолита ленинград. Отделения ИА АН СССР. 

– Л., 1991. – 15 с. 

129. Кулаков С. А. Некоторые результаты использования морфологического 

и технологического анализов при рассмотрении проблем 

«первоначального заселения Кавказа» / Кулаков С. А. // АА. – 1999. – 

№ 8. – С. 159–170. 

130. Кулаков С. А. Технология расщепления камня на местонахождении 

Богос (Северо-Восточное Причерноморье) / Кулаков С. А. // Sp. – 1999. 

– № 1. – С. 149–159. 

131. Кулаков С. А. Об одной уникальной черте среднего палеолита Северо-

Западного Кавказа / С. А. Кулаков // Карабах в каменном веке : матер. 

междунар. науч. конфер., посвященной 50-летию открытия 



 202 

палеолитической пещерной стоянки Азых в Азербайджане. – Баку, 

2010. – С. 174–183. 

132. Кулаков С. А. Ахштырская пещерная стоянка – «опорный памятник» 

среднего палеолита Северо-Западного Кавказа? / С. А. Кулаков // 

Древние культуры Восточной Европы : эталонные памятники и 

опорные комплексы в контексте современных археологических 

исследований / отв. ред. Г. А. Хлопачев. – СПб. : МАЭ РАН, 2015. – С. 

25–39. – (Замятнинский сборник; вып. 4). 

133. Кулаковская Л. В. Мустьерские культуры Карпатского бассейна / 

Л. В. Кулаковская. – К.: Наук. думка, 1989. – 128 с. 

134. Кулаковская Л. В. Среднепалеолитические памятники лесостепной 

зоны Украины / Л. В. Кулаковская // Развитие культуры в каменном 

веке : Междунар. конфер., посвященная 100-летию Отдела археологии 

МАЭ : краткое содержание докладов. – СПб, 1997. – С. 53–55. 

135. Кулаковская Л. В. Палеолитические местонахождения в районе 

Королево / Кулаковская Л. В. // АА. – 1999. – № 8. – С. 153–158. 

136. Кухарчук Ю. В. Про культурну належність мустьєрського 

місцезнаходження Чулатове-III у Подесенні / Кухарчук Ю. В. // VA. – 

1999. – № 2. – С. 3–7. 

137. Кухарчук. Ю. В. Місцезнаходження доби палеоліту на Роменщині / Ю. 

В. Кухарчук // КДУ. – 2002. – Вип. 1. – С. 30–42.  

138. Кухарчук Ю. В. До питання про критерії класифікації зубчастих і 

виїмчастих знарядь (у контексті дослідження палеолітичної стоянки 

Андріївка 4) / Кухарчук Ю. В. // МАС. – 2013. – Вип. 53. – С. 9–12. 

139. Любин В. П. Новое о нижнем палеолите Северной Осетии / В. П. 

Любин // КСИА. – 1962. – Вып. 92. – С. 29–36. 

140. Любин В. П. К вопросу о методике изучения нижнепалеолитических 

каменных орудий / В. П. Любин // Палеолит и неолит СССР. – М.–Л. : 

Наука, 1965. – С. 7–75. – Т. 5. – (МИА; № 131). 



 203 

141. Любин В. П. Исследование Малой Воронцовской и Навалишенской 

пещер / В. П. Любин // АО 1965 года / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М. : 

Наука, 1966. – С. 50–52.  

142. Любин В. П. Исследование Навалишенской пещеры в 1965 г. / В. П. 

Любин, В. Е. Щелинский // КСИА. – 1967. – Вып. 111. – С. 73–79. 

143. Любин В. П. Изучение нижнего палеолита Кавказа (история 

исследований и проблема первоначального заселения) / В. П. Любин // 

КСИА. – 1969. – Вып. 118. – С. 13–19. 

144. Любин В. П. Нижний палеолит / В. П. Любин // Каменный век на 

территории СССР / отв. ред. А. А. Формозов. – М. : Наука, 1970. – С. 

19–42. – (МИА; № 166). 

145. Любин В. П. Исследование Малой Воронцовской пещеры на 

Черноморском побережье Кавказа (Раскопки 1950, 1951, 1964 гг.) / В. 

П. Любин, Л. Н. Соловьев // Палеолит и неолит СССР.  – Л. : Наука, 

1971. – С. 7–40. – Т. 6. – (МИА; № 173). 

146. Любин В. П. Пещера Кударо III (Юго-Осетия) / В. П. Любин, Г. М. 

Левковская // Палеолит и неолит СССР.  – Л. : Наука, 1972. – С. 25–40. 

– Т. 7. – (МИА; № 185). 

147. Любин В. П. Мустьерские культуры Кавказа / В. П. Любин. – Л. : 

Наука, 1977. – 223 с. 

148. Любин В. П. Ранний палеолит Кавказа / В. П. Любин // Археология 

СССР с древнейших времен до средневековья в 20 т. / под общей ред. 

акад. Б. А. Рыбакова. – Т. І. –  Палеолит СССР / отв. ред. П. И. 

Борисковский. – М. : Наука, 1984. – С. 45–93. 

149. Любин В. П. Древний палеолит Кавказа / В. П. Любин // КСИА. – 1985. 

– Вып. 181. – С. 72–77. 

150. Любин В. П. Охотничья деятельность древнейших (ашело-

мустьерских) обитателей Кавказа / В. П. Любин, Г. Ф. Барышников // 

КСИА. – 1985. – Вып. 181. – С. 5–9.   



 204 

151. Любин В. П. Палеолит Кавказа / В. П. Любин // Палеолит Кавказа и 

Северной Азии / отв. ред. д-р ист. наук П. И. Борисковский. – Л. : 

Наука, 1989. – С. 7–142. – (Сер. «Палеолит мира : исследования по 

археологии древнего каменного века». – Т. 3). 

152. Любин В. П. Каменный инвентарь мустьерского слоя / В. П. Любин, П. 

У. Аутлев // Неандертальцы Гупсского ущелья на Северном Кавказе / 

отв. ред. В. П. Любин. – Майкоп : Меоты, 1994. – С. 99–141. 

153. Любин В. П. Итоги комплексного исследования Баракаевской 

мустьерской стоянки / В. П. Любин // Неандертальцы Гупсского 

ущелья на Северном Кавказе / отв. ред. В. П. Любин. – Майкоп : 

Меоты, 1994. – С. 151–164. 

154. Любин В. П. Ранняя преистория Кавказа / В. П. Любин, Е. В. Беляева. – 

СПб. : Петерб. Востоковедение, 2006. – 108 с. – (Труды ИИМК РАН. – 

Т. XXII). – (Archaeologica Petropolitana, XIX).     

155. Матвіїшина Ж. М. Ґрунти давньої стоянки Вись неподалік с. Шмидове 

на Кіровоградщині як індикатор природних умов минулого / 

Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О. Г. // КДУ. – 2008. –  Вип. 11. – 

С. 75–82. 

156. Матвіїшина Ж. М. Просторово-часова кореляція палеогеографічних 

умов четвертинного періоду на території України / за ред. д-ра геогр. 

наук Ж. М. Матвіішиної / Матвіїшина Жанна Миколаївна, Герасименко 

Наталія Петрівна, Передерій Валентина Іванівна [та ін.] – К. : Наук. 

думка, 2010. – 192 с. 

157. Матвіїшина Ж. М. Результати палеопедологічного дослідження 

пізньопалеолітичних памяток в басейні Великої Висі / Матвіїшина Ж. 

М., Дорошкевич С. П. // КДУ. – 2011. – Вип. 14. – С. 63–73. 

158. Матвіїшина Ж. М. Палеогеографічні дослідження на палеолітичних 

стоянках басейну Великої Висі / Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. 

// Найдавніше минуле Новомиргородщини : колективна монографія / за 

заг. ред. Л. Л. Залізняка / Залізняк Л. Л., Степанчук В. М., 



 205 

Кухарчук Ю. В., Товкайло М. Т. та ін. – К. : Шлях, 2013. – С. 258–267. 

– КДУ. – Вип. 15. 

159. Матюхин А. Е. О соотношении типологического, технологического и 

функционального подходов в первобытной археологии / А. Е. Матюхин 

// Sp. – 2001–2002. – № 1. – С. 291–308. 

160. Матюхин А. Е. Техника расщепления в мустьерских и 

позднепалеолитических индустриях памятника Бирючья Балка 2 / А. Е. 

Матюхин // Хронология, периодизация и кросскультурные связи в 

каменном веке : Замятнинский сборник. Выпуск 1 / Отв. ред. Г. А. 

Хлопачев. – СПб. : Наука, 2008. – С. 3–35. 

161. Матюхин А. Е. Бирючья балка 2 : многослойный палеолитический 

памятник в бассейне нижнего Дона / А. Е. Матюхин. – СПб. : Нестор-

История, 2012. – 244 с. – (Труды ИИМК РАН; Т. XXXIX). 

162. Матюхин А. Е. Ранняя пора среднего палеолита Восточной Европы / 

Матюхин А. Е. // Науковий вісник «Меджибіж» – 1’2014 : 

Місцезнаходження «Меджибіж» і проблеми вивчення нижнього 

палеоліту Східноєвропейської рівнини : збірник наукових праць  / за 

ред. О. Погорільця. – Меджибіж-Тернопіль-Київ : Тернопіль : Терно-

граф, 2014. – С. 140–159. – Ч. 2. 

163. Матюхин А. Е. Особенности адаптации людей эпохи палеолита на 

территории Нижнего Дона / А. Е. Матюхин, Н. Д. Праслов // Проблемы 

биологической и культурной адаптации человеческих популяций. Т. 1. 

Археология : Адаптационные стратегии древнего населения Северной 

Евразии : сырье и приемы обработки / отв. ред. Г. А. Хлопачев. – СПб, 

2008. – С. 6–22. 

164. Монгайт А. Л. Археология Западной Европы : каменный век / А. Л. 

Монгайт. – М. : Наука, 1973. – 356 с. 

165. Нездолій О. І. Історія вивчення аналогів стоянки Коробчине-курган 

півдня Східної Європи / Нездолій О. І. // МАС. – 2013. – Вип. 53. – 

С. 13–17. 



 206 

166. Нездолій О. І. Палеолітична стоянка Коробчине-курган у ландшафті 

басейну Великої Висі / О. І. Нездолій // А. – 2016. – № 2. – С. 3–12. 

167. Нездолій О. І. Первинне розщеплення кременю стоянки Коробчине-

курган: загальна характеристика / О. І. Нездолій // Інтерпретація 

археологічних джерел : здобутки та виклики. Матеріали наукової 

конференції молодих вчених. – К. : Стародавній світ, 2017. – С. 13–16. 

168. Нехорошев П. Е. Технологический метод изучения первичного 

расщепления камня среднего палеолита / П. Е. Нехорошев. – СПб. : 

Европейский Дом, 1999. – 173 с. 

169. Нехорошев П. Е. Конец среднего палеолита на Русской равнине в свете 

материалов стоянки Шлях / Нехорошев П. Е. // АА. – 2009. – № 20. – 

С. 111–128. 

170. Ниорадзе М. Г. Работы Цхалцительской экспедиции / М. Г. Ниорадзе // 

АО 1975 года / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М : Наука, 1976. – С. 490–491. 

171. Оманжулов Т. Мустьерские памятники Ташкентского оазиса (технико-

типологическое исследование): автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. ист. наук: спец. 07.00.06 «Археология» / Оманжулов 

Ташназар. – Самарканд, 1984. 

172. Очередной А. К. Проблемы корреляции памятников среднего 

палеолита Верхней Десны / А. К. Очередной // Хронология, 

периодизация и кросскультурные связи в каменном веке : 

Замятнинский сборник. Выпуск 1 / Отв. ред. Г. А. Хлопачев.  – СПб. : 

Наука, 2008. – С. 36–41. 

173. Очередной А. К. Условия залегания среднепалеолитических 

памятников бассейна Верхней Десны / А. К. Очередной, Е. В. 

Воскресенская // Археология, этнография и антропология Евразии. – 

2009. – 2 (38). – С. 28–36. 

174. Павленок  К. К. «Зубчатое мустье» стоянки Кульбулак : новые данные 

и интерпретации / К. К. Павленок, С. В. Шнайдер, К. А. Колобова [и 

др.] // ИАГУ. – 2014. – Вып. 4 (84). – Т. 1. – С. 161–168. 



 207 

175. Паниотто В. И. Количественные методы в социологических 

исследованиях / В. И. Паниотто, В. С. Максименко. – Киев : Наукова 

думка, 1982. – 272 с. 

176. Паничкина М. З. Аширабадское мустьерское местонахождение в 

Армении / М. З. Паничкина // КСИИМК. – 1951. – Вып. XXXVI. – 

С. 76–86. 

177. Паничкина М. З. Исследование Ахштырской пещеры в 1961 г. / М. З. 

Паничкина, Е. А. Векилова // КСИА. – 1962. – Вып. 92. – С. 37–43. 

178. Праслов Н. Д. Работы по исследованию палеолитических памятников в 

Приазовье и на Кубани в 1963 г. / Н. Д. Праслов // КСИА. – 1964. – 

Вып. 101. – С. 75–76. 

179. Праслов Н. Д. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и 

Нижнего Дона / Н. Д. Праслов. – Л. : Наука, 1968. – 156 с. – (МИА; № 

157 / отв. ред. П. И. Борисковский). 

180. Праслов Н. Д. Ранний палеолит Русской равнины и Крыма / Н. Д. 

Праслов // Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 

20 т. / под общей ред. акад. Б. А. Рыбакова. – Т. І. –  Палеолит СССР / 

отв. ред. П. И. Борисковский. – М. : Наука, 1984. – С. 94–134. 

181. Пясецький В. К. Палеоліт східної частини Волинської височини / 

Пясецький В. К. // VA. –1999. - № 2. – С. 8–17. 

182. Ранов В. А. Палеолит Переднеазиатских нагорий / В. А. Ранов // 

Палеолит Ближнего и Среднего Востока / отв. ред. П. И. Борисковский. 

– Л. : Наука, 1978. – С. 187 – 241. – (Сер. «Палеолит мира : 

исследования по археологии древнего каменного века». – Т. 2). 

183. Рохлин Д. Г. Рентгенологическое исследование костей взрослого 

неандертальца из грота Киик-Коба / Д. Г. Рохлин // Болезни древних 

людей (кости людей различных эпох – нормальные, и патологически 

измененные) / Д. Г. Рохлин. – М.–Л. : Наука, 1965. – С. 216–225. 



 208 

184. Семенов С. А. Первобытная техника : опыт изучения древнейших 

орудий и изделий по следам работы / С. А. Семенов. – М.–Л. : Изд-во 

АН СССР, 1957. – 240 с. – (МИА; № 54). 

185. Семенов С. А. О следах работы на мустьерских орудиях из 

Воронцовской пещеры // Палеолит и неолит СССР / С. А. Семенов. – Л. 

: Наука, 1972. – С. 20–24. – Т. 7. – (МИА; № 185). 

186. Сергеев Г. П. Позднеашельская стоянка в гроте у с. Выхватинцы 

(Молдавия). (Предварительное сообщение) / Г. П. Сергеев // СА. – 

1950. – ХІІ. – С. 203–212. 

187. Синицын А. А. Вопросы методики и техники исследования каменных 

орудий палеолита / А. А. Синицын // СА. – 1978. – № 3. – С. 307–313. 

188. Ситник О. С. Стінківська мустьєрська культура : аналіз та 

інтерпретація джерел / Ситник О. С. // АА. – 1999. – № 8. – С. 171–192. 

189. Смирнов С. В. Становление основ общественного производства. 

Материально-технический аспект проблемы / Смирнов С. В. – К. : 

Наук. думка, 1983. – 260 с. 

190. Смирнов Ю. А. К вопросу о стратиграфической позиции детского 

погребения Киик-Коба 2 / Ю. А. Смирнов // КСИА. – 1987. – Вып. 189. 

– С. 17–21. 

191. Смирнов Ю. А. Мустьерские погребения Евразии : Возникновение 

погребальной практики и основы тафологии / Ю. А. Смирнов. – М. : 

Наука, 1991. – 341 с.  

192. Соффер О. Неандертальские рефугиумы и архаичный образ жизни / О. 

Соффер // Sp. – 2000. – № 1. – С. 236–244. 

193. Степанчук В. Н. Киик-кобинская мустьерская культура : автореф. дис. 

на соискание ученой степени канд. ист. наук : спец. 07.00.06 

«Археология» / Степанчук Вадим Николаевич; сектор археологии 

каменного века ИА АН УССР. – Л., 1991. – 17 с. 

194. Степанчук В. М. Генезис та еволюція кримського палеоліту / В. М. 

Степанчук // А. – 1996. – № 3. – С. 20–29. 



 209 

195. Степанчук В. Н. Средний палеолит Крыма. Индустриальные традиции 

вюрмского времени : многообразие проявлений, возможные причины / 

В. Н. Степанчук // VA. – 1999. - № 1. – С. 17–28. 

196. Степанчук В. Н. Нижний и средний палеолит Украины / В. Н. 

Степанчук. – Черновцы : Зелена Буковина, 2006. – 463 с. 

197. Степанчук В. М. Льодовики, мамонти та первісні люди : Україна 

мільйон років тому / Вадим Степанчук. – К. : Наш час, 2007. – 192 с. – 

(Сер. «Невідома Україна»). 

198. Степанчук В. Н. В. Н. Даниленко и исследования по раннему 

палеолиту Украины / В. Н. Степанчук // Матер. міжнар. наук. конфер. 

«Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку – енеоліту» до 100-річчя 

від дня народження В. М. Даниленка. – Мелітополь, смт Мирне : 

Кам’яна Могила, 2013. – С. 173–180. 

199. Степанчук В. Н. Главные закономерности использования каменного 

сырья в палеолите Украины / В. Н. Степанчук // Верхний палеолит 

Северной Евразии и Америки : памятники, культуры, традиции. – СПб 

: ИИМК РАН, 2014. – С. 196–204. 

200. Степанчук В. М. Про критерії виділення мікроіндустрій в мустьє / В. 

М. Степанчук, В. П. Чабай // А. – 1986. – №56. – С. 1–13. 

201. Степанчук В. Н. Возвращенная коллекция Киик-Кобы / В. Н. 

Степанчук, Д. В. Ступак // ДСПК. – Т. VI. – Запорожье, 1997. – С. 10–

18. 

202. Степанчук В. Н. Обследование палеолитических местонахождений в 

бассейне р. Большая Высь в 2004 г. / Степанчук В. Н., Сиволап М. П., 

Ветров Д. А., Озеров П. И. // Науковий архів ІА НАНУ. – Киев–

Черкассы, 2005. – 72 с. 

203. Степанчук В. М. Нові данні до вивчення ранніх етапів освоєння 

території Східноєвропейської рівнини у палеоліті / Степанчук В. М., 

Рижов С. М., Матвіїшина Ж. М., Кармазиненко С. П. // КДУ. – 2008. – 

Вип. 11. – С. 23–41. 



 210 

204. Степанчук В. М. Природа і людина в середньому й верхньому 

плейстоцені України : основні тренди заселення та культурної 

динаміки / Степанчук В. М., Сапожников І. В. // КДУ. – 2010. – Вип. 13. 

– С. 72–85. 

205. Степанчук В. М. Давня людина : палеогеографія та археологія / В. М. 

Степанчук, Ж. М. Матвіїшина, С. М. Рижов, С. П. Кармазиненко. – К. : 

Наук. думка, 2013а. – 208 с. 

206. Степанчук В. М. Дослідження палеолітичних місцезнаходжень басейну 

Великої Висі у 2004–2008 роках / Степанчук В. М., Матвіїшина Ж. М., 

Рижов С. М., Кармазиненко С. П. // Найдавніше минуле 

Новомиргородщини : колективна монографія / за заг. ред. Л. Л. 

Залізняка / Залізняк Л. Л., Степанчук В. М., Кухарчук Ю. В., Товкайло 

М. Т. та ін. – К. : Шлях, 2013б. – С. 284–304. – КДУ. – Вип. 15. 

207. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства / А. Д. 

Столяр. – М.: Искусство, 1985. – 298 с.  

208. Сытник А. Новые памятники стинковской индустрии на Днестре и их 

культурно-историческая интерпретация / А. Сытник // Sp. – 2000. – № 

1. – С. 332–350. 

209. Тарасов Л. М. Новый мустьерский памятник в Крыму /Л. М. Тарасов // 

АО 1985 года / отв. ред. В. П. Шилов. – М. : Наука, 1987. – С. 419–420. 

210. Тарасов Л. М. Палеолитические памятники в долине Бельбека /Л. М. 

Тарасов // АО 1986 года / отв. ред. В. П. Шилов. – М. : Наука, 1988. – С. 

338–339. 

211. Тарасов Л. М. Палеолит бассейна Десны : автореф. дис. на соискание 

ученой степени док. ист. наук : спец. 07.00.06 «Археология» / Тарасов 

Лев Михайлович ; Отдел палеолита ленинград. Отделения ИА АН 

СССР. – Л., 1991. – 46 с. 

212. Тарасов Л. М. Мустьерские стоянки Верхней Десны / Л. М. Тарасов // 

Деснинские древности. Сборник материалов межгосударственной 



 211 

научной конференции, посвященной памяти Ф. М. Заверняева. – 

Брянск, 1995. – С. 15–18. 

213. Формозов А. А. Время возникновения локальных вариантов и 

археологических культур в каменном веке / А. А. Формозов // 

Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

европейской части СССР / А. А. Формозов. – М. : Наука, 1977а. – С. 

23–40. 

214. Формозов А. А. Кавказ / А. А. Формозов // Проблемы этнокультурной 

истории каменного века на территории европейской части СССР / А. А. 

Формозов. – М. : Наука, 1977б. – С. 41–53. 

215. Цвейбель Д. С. Стоянка с зубчатым мустье у с. Белокузьминовка на 

Донеччине / Цвейбель Д. С. // АИУ в 1968 г. : информационные 

сообщения / отв. ред. П. П. Толочко. – К. : Наукова думка, 1971. – 

С. 108–113. 

216. Цвейбель Д. С. Техника первичного расщепления кремня на стоянке 

Белокузьминовка в Донбассе / Д. С. Цвейбель, А. В. Колесник // СА. – 

1987. – № 1. – С. 5–21. 

217. Цвейбель Д. С. Вторичная обработка камня на стоянке 

Белокузьминовка в Донбассе / Д. С. Цвейбель, А. В. Колесник // РА. – 

1992. – № 4. – С. 119–130. 

218. Цвек Е. В., Озеров П. И. Отчет о разведке археологических памятников 

в Новомиргородском районе Кировоградской области в 1987–1989 гг. // 

Науковий архів ІА НАНУ. – К. : 1987–1989. – 32 с. 

219. Чабай В. П. Ранний палеолит Юго-Западного Крыма : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. ист. наук : спец. 07.00.06 

«Археология» / Чабай Виктор Петрович; ИА АН Украины. – К., 1991. – 

23 с. 

220. Чабай В. П. Средний палеолит Крыма : стратиграфия, хронология, 

типологическая вариабельность, восточно-европейский контекст : 

монография / В. П. Чабай. – К. : Шлях, 2004. – 324 с. 



 212 

221. Чабай В. П. Середній палеоліт Криму : зміст типологічної 

варіабельності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук : 

спец. 07. 00. 04 «Археологія» / Чабай Віктор Петрович; Крим. філіал ІА 

НАНУ. – К., 2006. – 31 с. 

222. Чабай В. П. Вариабельность среднего и ранней поры позднего 

палеолита Крыма (предварительные итоги международного 

археологического проекта) / В. П. Чабай, Э. Э. Маркс, М. Отт // А. – 

1998. – № 4. – С. 19–47. 

223. Чабай В. П. Грот Шайтан-Коба : стратиграфія відкладів та загальна 

характеристика артефактів / Чабай В. П., Усик В. І. // КДУ. – 2015. – 

Вип. 16. – С. 50–70. 

224. Чистяков Д. А. Исследование Малой Воронцовской пещеры в 

Сочинском Причерноморье / Д. А. Чистяков // СА. – 1986. – № 3. – С. 

220–226. 

225. Чистяков Д. А. Мустьерские памятники Северо-Восточного 

Причерноморья / Д. А. Чистяков. – СПб. : Европейский Дом, 1996. – 

199 с. 

226. Шевченко Т. О. Історія дослідження зубчастого мустьє Західної 

Європи / Шевченко Т. О. // КДУ. – 2015а. – Вип. 16. – С. 77–92. 

227. Шевченко Т. О. Зубчасте мустьє України : історіографічний аспект / 

Шевченко Т. О. // МАС. – 2015б. – Вип. 60. – С. 23–32. 

228. Шевченко Т. О. Чопінги-відбійники стоянки Андріївка 4 : 

поліфункціональність чи реутилізація? / Шевченко Т. О. // МАС. – 

2017. – Вип. 67. – С. 5–10. 

229. Шевченко Т. А. Зубчатые комплексы в среднем палеолите Восточной 

Европы / Шевченко Т. А. // Экспериментальные и теоретические 

исследования в современной науке : сб. ст. по матер. III междунар. 

науч.-практ. конф. / отв. ред. Васинович М. А. – Новосибирск : СибАК, 

2017. – С. 16–24. – № 3. 



 213 

230. Шуньков М. В. Мустьерские памятники межгорных котловин 

Центрального Алтая / М. В. Шуньков. – Новосибирск : Наука. Сиб. 

отд-ние, 1990. – 159 с. 

231. Щелинский В. Е. Трасологическое изучение функций каменных орудий 

Губской мустьерской стоянки в Прикубанье / В. Е. Щелинский // 

КСИА. – 1975. – Вып. 141. – С. 51–57. 

232. Щелинский В. Е. Экспериментально-трасологическое изучение 

функций нижнепалеолитических орудий / В. Е. Щелинский // 

Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы / 

В. Е. Щелинский. – Л. : Наука, 1977. – С. 182–196. 

233. Щелинский В. Е. К изучению техники, технологии изготовления и 

функций орудий мустьерской эпохи/ В. Е. Щелинский // Технология 

производства в эпоху палеолита / под ред. А. Н. Рогачева. – Л. : Наука, 

1983. – С. 72–133. 

234. Щелинский В. Е. Новые местонахождения мустьерского времени близ 

г. Сочи / В. Е. Щелинский // КСИА. – 1983. – Вып. 173. – С. 50–55. 

235. Щелинский В. Е. Трасология, функции орудий труда и хозяйственно-

производственные комплексы нижнего и среднего палеолита : по 

материалам Кавказа, Крыма и Русской равнины : автореф. дис. на 

соискание ученой степени докт. ист. наук : спец. 07.00.06 

«Археология» / Щелинский Вячеслав Евгеньевич; Экспериментально-

трасологическая лаборатория ИИМК РАН. – СПб., 1994. – 40 с. 

 

 

236. Abbazzi L. New Human Remains of Archaic Homo sapiens and Lower 

Palaeolithic Industries from Visogliano (Duino Aurisina, Trieste, Italy) / 

L. Abbazzi, F. Fanfani, M. P. Feretti, L. Rook, L. Cattani, F. Masini, F. 

Mellegni, F. Negrino, C. Tozzi // JAS. – 2000. – Vol. 27. – Issue 12. – 

P. 1173–1186. 



 214 

237. Adler D. S. Middle Palaeolithic Patterns of Settlement and Subsistence in 

the Southern Caucasus / Daniel S. Adler, Nicholoz Tushabramishvili // 

Settlement Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. Vol. 

II / N. J. Conard (Ed.). – Tübingen : Kerns Verlag, 2004. – P. 91–132. 

238. Adler D. S. Cultural, Behavioral, and Biological Discontinuities at the 

Middle-Upper Paleolithic Transition in the Southern Caucasus / Daniel S. 

Adler // Transitions in Prehistory. – 2009. – P. 143–163. 

239. Adler D. S. Seasonal Patterns of Prey Acquisition and Inter-group 

Competition During the Middle and Upper Palaeolithic of the Southern 

Caucasus / Daniel S. Adler and Guy Bar-Oz // The Evolution of Hominin 

Diets : Integrating Approaches to the Study of Palaeolithic Subsistence / J.-J. 

Hublin and M. P. Richards (eds.). – Springer Science + Business Media B. 

V., 2009. – P. 127–140. 

240. Adler D. S. The Hrazdan gorge Palaeolithic project, 2008–2009 / Daniel S. 

Adler, Benik Yeritsyan, Keith Wilkinson [et al.] // Archaeology of Armenia 

in Regional Context : Proceedings of the International Conference dedicated 

to the 50th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography 

Held on September 15–17, 2009 in Yerevan / Edited by Pavel Avetisyan and 

Arsen Bobokhyan. – Gitutyun, Yerevan, 2012. – P. 22–37. 

241. Amick D. Investigating the Behavioral Causes and Archaeological Effects of 

Lithic Recycling / Daniel S. Amick // Tools versus Cores : Alternative 

Approaches to Stone Tool Analysis / Edited by Shannon P. McPherron. – 

Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2007. – P. 223–252. 

242. Anderson-Gerfaud P. Aspects of Behavior in the Middle Palaeolithic : 

Functional Analysis of Stone Tools from Southwest France / Patricia 

Anderson-Gerfaud // The Emergence of Modern Humans : An 

Archaeological Perspective / Edited By Paul Mellars. Edinburgh University 

Press, 1990. – P. 389–418. 

243. Armand J. The Middle Pleistocene Pebble Tool Site of Durkadi in Central 

India / Jorge Armand // Paléorient. – 1979. – Vol. 5. – P. 105–144. 



 215 

244. Ashton N. The British Middle Palaeolithic / Nick Ashton, Beccy Scott // QI. 

– 2015. – http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.06.011 

245. Asryan L. Reality and confusion in the recognition of post-depositional 

alterations and use-wear : an experimental approach on basalt tools / Lena 

Asryan, Andreu Ollé, Norah Moloney // JLS. – 2014. – Vol. 1, (nr. 1). – 

P. 9–32. 

246. Aureli D. Mode 1 or mode 2? “Small tools” in the technical variability of the 

European Lower Palaeolithic : The site of Ficoncella (Tarquinia, Lazio, 

central Italy) / Daniele Aureli, Roxane Rocca, Cristina Lemorini, Valerio 

Modesti, Sem Scaramucci, Salvatore Milli, Biagio Giaccio, Federica 

Marano, Maria Rita Palombo, Antonio Contardi // QI. – 2016. – Vol. 393. – 

P. 169–184.      

247. Barsky D. The Caune de l’Arago stone industries in their staratigraphical 

context / Deborah Barsky // Comptes Rendus Palevol. – 2013. – Vol. 12. – 

P. 305–325.  

248. Barton C. An analysis of lithic variability from the Middle Paleolithic of the 

Iberian Peninsula. Ph. D. Dissertation / Charles Michael Barton. – The 

University of Arizona, 1987. – p. 231. 

249. Bettis III E. A. The Role of Geology in Shaping the Archeological Record / 

E. Arthur Bettis III // Iowa Geology. – 1988. – No. 13. – P. 12–15. 

250. Binford L. A Preliminary Analysis of Functional Variability in the 

Mousterian of Levallois Facies / Lewis R. Binford and Sally R. Binford // 

Aa, New Series. – 1966. – Vol. 68 (No. 2, Part 2). – P. 238–295. 

251. Binford L. Nunamiut Ethnoarchaeology / Lewis R. Binford. – New York : 

Academic Press, 1978. – p. 509. – (Studies in archaeology series). 

252. Binford L. Bones : ancient men and modern myths / Lewis R. Binford. – 

Orlando : Academic Press, 1981. – p. 321. – (Studies in archaeology series). 

253. Binford L. The Archaeology of Place / Lewis R. Binford // JAA. – 1982. – 

Vol. 1. – P. 5–31. 



 216 

254. Binford L. Comment on R. White “Rethinking the Middle/Upper Paleolithic 

Transition” / Lewis R. Binford // Ca. – 1982. – Vol. 23 (No. 2). – P. 177–

181. 

255. Binford L. In pursuit of the past : decoding the archaeological record : with a 

new afterword / Lewis R. Binford. – Berkeley and Los Angeles : University 

of California Press, 1983. – p. 258. 

256. Binford L. R. Willow Smoke and Dogs’ Tails : Hunter-Gatherer Settlement 

Systems and Archaeological Site Formation / Lewis R. Binford // 

Contemporary archaeology in theory : a reader / edited by Robert W. 

Preucel and Ian Hodder. – Blackwell Publishing Ltd, 1996. – P. 39–61.  

257. Binford L. Debating Archaeology : Updated Paperback Edition / Lewis R. 

Binford. – Left Coast Press, 2009. – p. 534. 

258. Boëda E. Identification de chaînes opératoires lithiques du Paléolithique 

ancien et moyen / Eric Boëda, Jean-Michel Geneste, Liliane Meignen // P. – 

1990. - nº2. – P. 43–80.  

259. Boëda E. Le debitage discoide et le debitage Levallois recurrent centripede / 

Eric Boëda // BSPF. – 1993. – T. 90 (N. 6). – P. 392–404. 

260. Bordes F. Le gisement du Pech de l’Azé Nord. Campagnes 1950–1951. Les 

couches inférieures à Rhinoceros Mercki / François Bordes, Maurice 

Bourgon // BSPF. – 1951. – T. 48 (N. 11–12). – P. 520–538. 

261. Bordes F. Notules de typologie paleolithique I. Outils mousteriens a fracture 

volontaire / F. Bordes // BSPF. – 1953. – T. 50 (N. 4). – P. 224–226. 

262. Bordes F. Essai de Classification des industries “mousteriennes” / Francois 

Bordes // BSPF. – 1953. – T. 50 (N. 7/8). – P. 457–466. 

263. Bordes F. L’Abri Armand Chadourne / F. Bordes, P. Fitte, S. Blanc // BSPF. 

– 1954. – T. 51 (N. 5/6). – P. 229–254. 

264. Bordes F. La stratigraphie de la Grotte de Combe-Grenal, commune de 

Domme (Dordogne). Note preliminaire / F. Bordes // BSPF. – 1955. – T. 52 

(N. 7). – P. 426–429. 



 217 

265. Bordes F. Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen : Planches / Francois 

Bordes. – Bordeaux : Editions du C.N.R.S., 1961а. – Cahiers du 

Quaternaire. - Vol. 1. 

266. Bordes F. Mousterian Cultures in France / Francois Bordes // Science, New 

Series. – 1961b. – Vol. 134 (No. 3482). – P. 803–810. 

267. Bordes F. Considerations sur la Typologie et les techniques dans le 

Paleolithique / F. Bordes // Q. – 1967. – No. 18. – P. 25–55.  

268. Bordes F. The Significance of Variability in Palaeolithic Assemblages / 

Francois Bordes and Denise de Sonneville-Bordes // WA. – 1970. – Vol. 2 

(No. 1). – P. 61–73. 

269. Bordes F. Le gisement du Pech de l’Aze IV. Note preliminaire / Francois 

Bordes // BSPF. Etudes et travaux. – 1975. – T. 72 (N. 1). – P. 293–308. 

270. Bordes F. Vingt-cinq ans apres : le complexe mousterien revisite / F. Bordes 

// BSPF. – 1981. – T. 78 (N. 3). – P. 77–87.  

271. Boriskovsky P. I. On the Clactonian [and Reply] / P. I. Boriskovsky, 

Lawrence G. Straus, Milla Y. Ohel // Ca. – 1980. – Vol. 21 (No. 3). – 

P. 375–376. 

272. Bourlon L. Présentation d’éolithes reutéliens d’Elouges et d’Hornu-Wasmes 

(Belgique). Débitage des rognons de silex en tranches paralléles / Lieutenant 

Bourlon // BSPF. – 1907. – T. 4 (N. 6). – P. 329–332. 

273. Bromley R. G. Paramoudras : Giant Flints, Long Burrows and the Early 

Diagenesis of Chalks / R. Granville Bromley, Max-Gotthard Schulz and 

Norman B. Peake. – København : Munksgaard, 1975. – p. 31. – 

Communications Paleontologiques, No. 224. 

274. Camilli E. L. Artifact Reuse and Recycling in Continuous Surface 

Distributions and Implications for Interpreting Land Use Patterns / Eileen L. 

Camilli and James I. Ebert // Space, Time, and Archaeological Landscapes / 

Edited by Jacqueline Rossignol and LuAnn Wandsnider. – New York : 

Springer Science+Business Media, 1992. – P. 113–136. – (Series : 

Interdisciplinary Contributions to Archaeology). 



 218 

275. Carbonell E. Abric Romani (Capellades, Barcelone, Espagne) : une 

importante sequence anthropisee au Pleistocene superieur / Eudald 

Carbonel, Santiago Giralt et Manuel Vaquero // BSPF. – 1994. – T. 91 

(N. 1). – P. 47–55. 

276. Carbonell E. From Homogeneity to Multiplicity : A New Approach to the 

Study of Archaic Stone Tools / Eudald Carbonell, Robert Sala, Deborah 

Barsky, Vincenzo Celiberti // Interdisciplinary Approaches to the Oldowan / 

Erella Hovers, David R. Brown (Eds.). – Springer Science+Business Media 

B.V., 2009 – P. 25–37. – (Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology 

Series).    

277. Chabai V. P. The Classification of Flint Artifacts / V. P. Chabai, Yu. E. 

Demidenko // The Middle Palaeolithic of Western Crimea / A. E. Marks, V. 

P. Chabai (eds.). – ERAUL, 1998. – P. 31–51. – Vol. 1 (Vol. 84). 

278. Chabai V. P. Kabazi II : Stratigraphy and Archaeological Sequence / Victor 

P. Chabai // Kabazi II : Last Interglacial Occupation, Environment & 

Subsistence / V. Chabai, J. Richter, and Th. Uthmeier, eds. – Simferopol–

Cologne : Shlyakh, 2005. – P. 1–24. – (PSC. – Vol. 1). 

279. Chabai V. The Western Crimean Mousterian and Micoquian at Kabazi II, 

Units A, II, IIA and III : Environment, Chronology and Artefacts / Victor P. 

Chabai // Kabazi II : The 70 000 Years Since the Last Interglacial / Edited 

by Victor Chabai, Jurgen Richter and Thorsen Uthmeier. – Simferopol–

Cologne : Shlyakh, 2006. – P. 1–36. – (PSC. – Vol. 2). 

280. Chabai V. Settlement Systems in the Crimean Middle Palaeolithic / Victor 

Chabai & Thorsten Uthmeier // Kabazi II : The 70 000 Years Since the Last 

Interglacial / Edited by Victor Chabai, Jurgen Richter and Thorsen 

Uthmeier. – Simferopol–Cologne : Shlyakh, 2006. – P. 297–359. – (PSC. – 

Vol. 2). 

281. Chabai V. Kabazi V in the Context of the Crimean Middle Palaeolithic / 

Victor P. Chabai // Kabazi V : Interstratification of Micoquian & Levallois-

Mousterian Camp Sites / Edited by Victor Chabai, Jurgen Richter and 



 219 

Thorsen Uthmeier. – Simferopol–Cologne : Shlyakh, 2008. – P. 509–524. – 

(PSC. – Vol. 3. Part 2.). 

282. Chacon M. G. Continuity or Discontinuity of Neanderthal Technological 

Behaviours during MIS 3: Level M and Level O of the Abric Romani Site 

(Capellades, Spain) / Maria Gema Chacon, Amelia Bargallo, Bruno Gomez 

de Soler [et al.] // Pleistocene Foragers on the Iberian Peninsula : Their 

Culture and Environment / Andreas Pastoors & Barbel Auffermann (eds.). – 

Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums 7, Mettmann, 2013. 

– P. 55–84. 

283. Chase Ph. G. Relationships between Mousterian Lithic and Faunal 

Assemblages at Combe Grenal / Philip G. Chase // Ca. – 1986. – Vol. 27 

(No. 1). – P. 69–71. 

284. Chase Ph. G. Taphonomy of a Suggested Middle Paleolithic Bone Flute 

from Slovenia / Philip G. Chase, April Nowell // Ca. – 1998. – Vol. 39 (No. 

4). – P. 549–553. 

285. Chase Ph. G. Introduction, Background, and Methodology / Philip. G. 

Chase, André Debénath, Harold. L. Dibble, Shannon. P. McPherron // The 

Cave of Fontéchevade : Recent Excavations and Their Paleoanthropological 

Implications / Edited by Philip. G. Chase. – New York : Cambridge 

University Press, 2009. – P. 3–62. 

286. Chauhan P. R. An Overview of the Siwalik Acheulian & Reconsidering Its 

Chronological Relationship with the Soanian – A Theoretical Perspective / 

Parth R. Chauhan // Assemblage. – 2003. – Issue 7. – 

archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/assemblage/html/7/chauhan.htm

l#temporal 

287. Chevrier B. Between continuity and discontinuity : An overview of the West 

African Paleolithic over the last 200,000 years / B. Chevrier, É Huysecom, 

S. Soriano [et al.] // QI. – 2017. – 

https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.11.027  



 220 

288. Chronometric Dating in Archaeology / Edited by R. E. Taylor and Martin J. 

Aitken. – New York : Springer Science+Business Media, LLC, 1997. –  p. 

395. – (Series : Advances in Archaeology and Museum Science. – Vol. 2). 

289. Clark G. A. Observations on Systematics in Paleolithic Archaeology / 

Geoffrey A. Clark, Julien Riel-Salvatore // Transitions before the Transition 

: Evolution and Stability in the Middle Paleolithic and Middle Stone Age // 

Edited by Erella Hovers and Steven L. Kuhn. – Springer, 2006. – P. 29–56. 

– (Interdisciplinary Contributions to Archaeology).  

290. Clark G. A.  Leslie Gordon Freeman Jr. / G. A. Clark // Aa. – 2013. – Vol. 

115 (No. 4). – P. 714–717. 

291. Clarkson Ch. Lithics in the Land of the Lightning Brothers : The 

Archaeology of Wardaman Country, Northern Territory / Chris Clarkson. – 

Canberra : The Australian National University E Press, 2007. – p. 221. – 

Terra Australis. – Vol. 25. 

292. Close A. On the Validity of Middle Paleolithic Tool Types : A Test Case 

from the Eastern Sahara / Angela E. Close // JFA. – 1991. – Vol. 18 (No. 2) 

– P. 256–264. 

293. Cohen V. Yu. Late Middle and Early Upper Paleolithic Evidence from the 

East European Plain and Caucasus : A New Look at Variability, 

Interactions, and Transitions / Vadim Yu. Cohen and Vadim N. Stepanchuk 

// JWP. – 1999. – Vol. 13 (No. 3). – P. 265–319. 

294. Copeland L. The Tayacian of the Cordon Littoral, Ras Beirut (Lebanon) and 

its relations with other Tayacian sites in the Levant / Lorraine Copeland // 

Paléorient. – 2003. – Vol. 29 (No. 2). – P. 87–107.  

295. Darpeix A. Nouvelles fouilles a Tabaterie (Dordogne). Gisement Sandougne 

(Sendonnie) / A. Darpeix // BSPF. – 1936. – T. 33 (N. 6). – P. 417–441. 

296. Debénath A. The Place of the Mousterian of the Charente in the Middle 

Paleolithic of Southwest France / André Debénath // The Middle Paleolithic 

: adaptation, behavior, and variability / Harold L. Dibble, Paul Mellars (Ed.). 



 221 

– Philadelphia : The University Museum of Archaeology and Anthropology, 

University of Pennsylvania, 1992. – P. 53–58. 

297. Debénath A. Handbook of Paleolithic Typology / André Debénath, Harold 

L. Dibble. – Philadelphia : The University Museum Press.  – 1994. – p. 202. 

– Volume One. – Lower and Middle Paleolithic of Europe. 

298. Debénath A. Nouvelles fouilles a La Quina : Resultats preliminaires / Andre 

Debénath, Arthur J. Jelinek, Harold L. Dibble [et al.] / Editeurs 

scientifiques : Andre Debénath et Arthur J. Jelinek. // Gp. – 1998. – T. 40. – 

P. 29–74. 

299. Degros J. Un gisement du Paleolithique moyen a La Madeleine-sur-Loing 

(Seine-et-Marne) / Jacqueline Degros, Catherine Girard, Annie Jouve et 

Jean-Pierre Robin // BSPF – 1982. – T. 79 (N. 10/12). – P. 330–340. 

300. Delage F. Les gisements prehistoriques de Belcayre (Dordogne) / M. Franck 

Delage // G. – 1949. – T. 7 (fascicule 1). – P. 3–21. 

301. Delagnes A. Diversity of Lithic Production Systems During the Middle 

Paleolithic in France : Are There Any Chronological Trends? / Anne 

Delagnes, Liliane Meignen // Transitions before the Transition : Evolution 

and Stability in the Middle Paleolithic and Middle Stone Age // Edited by 

Erella Hovers and Steven L. Kuhn. – Springer, 2006. – P. 85–107. – 

(Interdisciplinary Contributions to Archaeology). 

302. Delagnes A. Les technocomplexes du Paléolithique moyen en Europe 

occidentale dans leur cadre diachronique et géographique / Anne Delagnes, 

Jacques Jaubert, Liliane Meignen // Les Néandertaliens. Biologie et cultures 

/ Bernard Vandermersch & Bruno Maureille. – Paris : Editions du CTHS, 

2007. – P. 213–229. 

303. Delagnes A. Shifts in Neandertal mobility, technology and subsistence 

strategies in western France / Anne Delagnes, William Rendu // JAS. – 

2011. – doi:10.1016/j.jas.2011.04.007  



 222 

304. Demidenko Yu. Crimean Middle Paleolithic / Yuri E. Demidenko // 

Encyclopedia of Global Archaeology / Claire Smith (Ed.). – Springer 

Reference, 2014a. – P. 1766–1782. 

305. Demidenko Yu. Kiik-Koba Grotto : Significance for Paleolithic Studies in 

East Europe and the Former Soviet Union / Yuri E. Demidenko // 

Encyclopedia of Global Archaeology / Claire Smith (Ed.). – Springer 

Reference, 2014b. – P. 4281–4288. 

306. Demidenko Yu. Starosele Middle Paleolithic Site with Hominin Remains / 

Yuri E. Demidenko // Encyclopedia of Global Archaeology / Claire Smith 

(Ed.). – Springer Reference, 2014c. – P. 7025–7031. 

307. Di Modica K. The Middle Palaeolithic from Belgium : Chronostratigraphy, 

territorial management and culture on a mosaic of contrasting environments 

/ K. Di Modica, M. Toussaint, G. Abrams, S. Pirson // QI. – 2016. –  

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.072 

308. Dibble H. L. The Interpretation of Middle Paleolithic Scraper Morphology / 

Harold L. Dibble // AmA. – 1987. – Vol. 52 (Issue 1). – P. 109–117. 

309. Dibble H. L. Mousterian assemblage variability on an interregional scale / 

Harold L. Dibble // JAR. – 1991. – 47. – P. 239–257. 

310. Dibble H. L. Rebuttal to Close / Harold L. Dibble // JFA. – 1991b. – Vol. 18 

(No. 2) – P. 256–267. 

311. Dibble H. L. On Assemblage Variability in the Middle Paleolithic of 

Western Europe : History, Perspectives, and a New Synthesis / Harold L. 

Dibble and Nicolas Rolland // The Middle Paleolithic : adaptation, behavior, 

and variability / Harold L. Dibble, Paul Mellars (Ed.). – Philadelphia : The 

University Museum of Archaeology and Anthropology, University of 

Pennsylvania, 1992. – P. 1–28. 

312. Dibble H. L. The Missing Mousterian [and Comments and Reply] / Harold 

L. Dibble, Shannon P. McPherron, Nick Ashton [et al.] // Ca. – 2006a. – 

Vol. 47 (No. 5). – P. 777–803. 



 223 

313. Dibble H. L. Taphonomy and the Concept of Paleolithic Cultures : The Case 

of the Tayacian from Fontechevade / Harold L. Dibble, Shannon J. P. 

McPherron, Philip Chase [et al.] // Pa. – 2006b. – P. 1–21. 

314. Dibble H. L. Context, curation, and bias : an evaluation of the Middle 

Paleolithic collections of Combe-Grenal (France) / Harold L. Dibble, 

Shannon P. McPherron, Dennis Sandgathe [et al.] // JAS. – 2009. – Vol. 36. 

– P. 2540–2550. 

315. Díez Martín F. Reassesment of the European Mode 1 occurrences : elements 

for their technological definition and interpretation / Fernando Díez Martín // 

Trabajos de Prehistoria. – 2002. – Vol. 59 (no. 2). – P. 11–25. 

316. d’Errico F. Neanderthal Acculturation in Western Europe? A Critical 

Review of the Evidence and Its Interpretation / Francesco d’Errico, Joao 

Zilhao, Michele Julien [et al.] // Ca. – 1998. – Vol. 39 (No. S1). – P. S1–

S44. 

317. Faivre J.-Ph. Le “Mousterien a denticules” de la couche 20 de Combe-

Grenal : implications techniques, economiques et fonctionnelles au sein du 

systeme de production Quina en Perigord / Jean-Philippe Faivre // P. – 

2009–2010. – N. 21. – P. 135–162. 

318. Faivre J.-Ph. The contribution of lithic production systems to the 

interpretation of Mousterian industrial variability in south-western France : 

The example of Combe-Grenal (Dordogne, France) / Jean-Philippe Faivre, 

Emmanuel Discamps, Brad Gravina [et al.] // QI. – 2014. – 

http://dx.doi.org/0.1016/j.quaint.2014.05.048 

319. Faulks N. R. Atomic Force Microscopy of Microwear Traces on Mousterian 

Tools From Myshtylagty Lagat (Weasel Cave), Russia / Nathan R. Faulks, 

Larry R. Kimball, Nazim Hidjrati, and Tonya S. Coffey // Scanning. – 2011. 

– Vol. 33. – P. 304–315. 

320. Finlayson C. Neanderthals and Modern Humans : an ecological and 

evolutionary perspective / Clive Finlayson. – New York : Cambridge 

University Press, 2004. – p. 255. 



 224 

321. Finlayson C. Birds of a Feather : Neanderthal Exploitation of Raptors and 

Corvids / Clive Finlayson, Kimberly Brown, Ruth Blasco [et al.] // Plos One. 

– 2012. – Vol. 7 (Issue 9). – doi:10.1371/journal.pone.0045927 

322. Fluck H. L. Raw Material Exploitation at the Middle Pleistocene Site of 

Vértesszőlős, Hungary / H. L. Fluck & J. McNabb // Lithics : The Journal of 

the Lithic Studies Society. – 2007. – Vol. 28. – P. 50–64. 

323. Forestier H. Le Clactonien : mise en application d’une nouvelle méthode de 

débitage s’inscrivant dans la variabilité des systèmes de production lithique 

du Paléolithique ancien / Hubert Forestier // P. – 1993. - nº5. – P. 53–82. 

324. Fourloubey C. Le Paleolithique en Armenie : etat des connaissances 

acquises et donnees recentes / C. Fourloubey, C. Beauval, D. Colonge 

[et al.] // Paleorient. – 2003. – Vol. 29 (No. 1). – P. 5–18.   

325. Freeman L. G., Jr. The Nature of Mousterian Facies in Cantabrian Spain / 

Leslie G. Freeman, Jr. // Aa, New Series. – 1966. – Vol. 68 (No. 2, Part 2). – 

P. 230–237. 

326. Gábori M. Comment on K. Valoch “Evolution of Palaeolithic in Central and 

Eastern Europe” / Miklós Gábori // Ca. – 1968. – Vol. 9 (No. 5). – P. 372–

373. 

327. Gagnepain J. La grotte de la Baume Bonne (Quinson, Alpes de Haute-

Provence) : synthèse chronostratigraphique et séquence culturelle d’après les 

fouilles récentes (1988–1997) / Jean Gagnepain, Claire Gaillard // Données 

récentes sur les modalités de peuplement et sur le cadre 

chronostratigraphique, géologique et paléogéographique des industries du 

Paléolithique inférieur et moyen en Europe, British Archaeological Reports, 

International Series 1364, Actes du Colloque International de Rennes, 22–25 

septembre 2003 / N. Molines, M.–H. Moncel, J.–L. Monnier (Éds.). – 

Rennes : John and Erica Hedges Ltd, 2005. – P. 73–86. 

328. Gasparyan B. The Middle Paleolithic Occupation of Armenia : Summarizing 

Old and New Data / Boris Gasparyan, Charles P. Egeland, Daniel S. Adler 

[et al.] // Stone Age of Armenia : A Guide-book to the Stone Age 



 225 

Archaeology in the Republic of Armenia : Monograph of the JSPS-Bilateral 

Joint Research Project / edited by Boris Gasparyan, Makoto Arimura. – 

Center for Cultural Resource Studies, Kanazawa University, 2014a. – P. 65–

106. 

329. Gasparyan B. Recently Discovered Lower Paleolithic Sites of Armenia / 

Boris Gasparyan, Daniel S. Adler, Charles P. Egeland and Karen Azatyan // 

Stone Age of Armenia : A Guide-book to the Stone Age Archaeology in the 

Republic of Armenia : Monograph of the JSPS-Bilateral Joint Research 

Project / edited by Boris Gasparyan, Makoto Arimura. – Center for Cultural 

Resource Studies, Kanazawa University, 2014b. – P. 37–64. 

330. Gaudzinski S. Monospecific or Species-Dominated Faunal Assemblages 

During the Middle Paleolithic in Europe / Sabine Gaudzinski // Transitions 

before the Transition : Evolution and Stability in the Middle Paleolithic and 

Middle Stone Age / Edited by Erella Hovers and Steven L. Kuhn. – 

Springer, 2006. – P. 137–147. – (Interdisciplinary Contributions to 

Archaeology). 

331. Girard C. Les industries mousteriennes de la Grotte du Renne a Arcy-sur-

Cure (Yonne) / Catherine Girard // Gp. – 1980. – T. 23 (N. 1). – P. 1–36. 

332. Girard C. Les industries mousteriennes de la grotte du Bison a Arcy-sur-

Cure (Yonne) / Catherine Girard // Gp. – 1982. – T. 25 (N. 1). – P. 107–129. 

333. Girard C. A propos de la chasse specialisee au paleolithuque moyen : 

l’exemple de Mauran (Haute-Garonne) / C. Girard et F. David // BSPF. – 

1982. – T. 79 (N. 1). – P. 11–12. 

334. Glantz M. M. The History of Hominin Occupation of Central Asia in 

Review / Michelle M. Glantz // Asian Paleoanthropology : From Africa to 

China and beyond / Christopher J. Norton, David R. Brown (Eds.). – 

Springer Science & Business Media, 2010. – P. 101–112. 

335. Glantz M. How to survive the glacial apocalypse : Hominin mobility 

strategies in late Pleistocene Central Asia / Michelle Glantz, Adam Van 



 226 

Arsdale, Sayat Temirbekov, Tyler Beeton // QI. – 2016. – 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.06.037   

336. Glauberman Ph. J. Middle Palaeolithic land use in Dutch and Belgian 

Limburg : Integrating data from surface sites / Philip J. Glauberman // QI. – 

2015. – http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.06.033  

337. Glauberman Ph. J. Flint Patina as an Aspect of “Flaked Stone Taphonomy” : 

A Case Study from the Loess Terrain of the Netherlands and Belgium / 

Philip J. Glauberman, Robert M. Thorson // JT. – 2012. – Vol. 10 (Issue 1). 

– P. 21–43. 

338. Golovanova L. V. The Middle Paleolithic of the Caucasus / Liubov V. 

Golovanova and Vladimir B. Doronichev // JWP. – 2003. – Vol. 17 (No. 1). 

– P. 71–140. 

339. Grove M. Hunter-gatherer movement patterns : Causes and constraints / 

Matt Grove // JAA. – 2009. – Vol. 28. – P. 222–233. 

340. Hajdinjak M. Reconstructing the genetic history of late Neanderthals / 

Mateja Hajdinjak, Qiauomei Fu, Alexander Hübner, Martin Petr [et al.] // 

Nature. – 2018. – Vol. 555. – P. 652–656. 

341. Hardy B. L. Identification of Woodworking on Stone Tools through Residue 

and Use-wear Analyses : Experimental Results / Bruce L. Hardy, Gary T. 

Garufi // JAS. – 1998. – 25. – P. 177–184. 

342. Hardy B. L. Neanderthal Use of Fish, Mammals, Birds, Starchy Plants and 

Wood 125–250,000 Years Ago / Bruce L. Hardy, Marie-Hélène Moncel // 

PLoS One. – 2011. – Vol. 6 (Issue 8). – doi:10.1371/journal.pone.0023768 

343. Hardy B. L. Impossible Neanderthals? Making string, throwing projectiles 

and catching small game during Marine Isotope Stage 4 (Abri du Maras, 

France) / Bruce L. Hardy, Marie-Hélène Moncel, Camille Daujeard [et al.] // 

QSR. – 2013. – Vol. 82. – P. 23–40. 

344. Henri-Martin G. La grotte de Fontéchevade / Germaine Henri-Martin // 

Bulletin de l’Association française pour l’Etude du Quaternaire. – 1965. – 

Vol. 2 (no. 3–4). – P. 211–216. 



 227 

345. Hérisson D. The emergence of the Middle Palaeolithic in north-western 

Europe and its southern fringes / David Hérisson, Michel Brenet, Dominique 

Cliquet, Marie-Hélène Moncel, Jürgen Richter, Beccy Scott, Ann Van 

Baelen, Kévin Di Modica, Dimitri De Loecker, Nick Ashton, Laurence 

Bourguignon, Anne Delagnes, Jean-Philippe Faivre, Milagros Folgado-

Lopez, Jean-Luc Locht, Matt Pope, Jean-Paul Raynal, Wil Roebroeks, 

Carmen Santagata, Alain Turq, Philip Van Peer // QI. – 2016. – 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.02.049 

346. Hidjrati N. I. Middle and Late Pleistocene investigations of Myshtulagty 

Lagat (Weasel Cave), north Ossetia, Russia / Nazim I. Hidjrati, Larry R. 

Kimball & Todd Koetje // Antiquity Project Gallery. – 2003. – Vol. 77 

(298). – http://antiquity.ac.uk/projgall/hidjrati298. 

347. Hidjrati N. The Function of Flint Mousterian Tools from Myshtulagty Lagat 

(Weasel Cave), Russia / Nazim Hidjrati, Larry R. Kimball. – 2010. – 

www.academia.edu/1501958/The_Function_of_Flint_Mousterian_Tools_fro

m_Myshtulagty_Lagat_Weasel_Cave_North_Ossetia_Russia   

348. Hiscock P. Retouched Notches at Combe Grenal (France) and the Reduction 

Hypothesis / Peter Hiscock and Chris Clarkson // AmA. – 2007. – Vol. 72 

(Issue 1). – P. 176–190. 

349. Holdaway S. Notched Tool Reuse and Raw Material Availability in French 

Middle Paleolithic Sites / Simon Holdaway, Shannon McPherron, 

Barbara Roth // AmA. – 1996. – Vol. 61 (Issue 2). – P. 377–387. 

350. Howell F. C. Evolutionary Implications of Altered Perspectives on 

Hominine Demes and Populations in the Later Pleistocene of Western 

Eurasia / F. Clark Howell // Neandertals and Modern Humans in Western 

Asia / Edited by Takeru Akazawa, Kenichi Aoki, and Ofer Bar-Yosef. – 

New York : Kluwer Academic Publishers, 2002. – P. 5–28. 

351. Hublin J.-J. Radiocarbon dates from the Grotte du Renne and Saint-Cesaire 

support a Neandertal origin for the Chatelperronian / Jean-Jacques Hublin, 



 228 

Sahra Talamo, Michele Julien [et al.] // PNAS. – 2012. – Vol. 109 (No. 46). 

– P. 18743–18748. 

352. Inizan M.-L. Technologie de la pierre taillée / Marie-Louise Inizan, Michèle 

Reduron-Ballinger, Hélène Roche, Jacques Tixier. – Meudon : C.R.E.P., 

1995 – p. 199. – Préhistoire de la Pierre Taillée. – T. 4. 

353. Inizan M.-L. Technology and Terminology of Knapped Stone / Marie-

Louise Inizan, Michèle Reduron-Ballinger, Hélène Roche, Jacques Tixier, 

translated by Jehanne Féblot-Augustins. – Nanterre : C.R.E.P., 1999 – 

p. 191. – Préhistoire de la Pierre Taillée. – T. 5. 

354. Janković I. Archaeological, Paleontological and Genomic Perspectives on 

Late European Neandertals at Vindija Cave, Croatia / Ivor Janković, Ivor 

Karavanić, James C. M. Ahern, Dejana Brajković, Jadranka Mauch 

Lenardić, Fred H. Smith // Continuity and Discontinuity in the Peopling of 

Europe : One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study // S. Condemi, G.-

C. Weniger (eds.). – Springer Science+Business Media B. V., 2011. – P. 

299–313.   

355. Jaubert J. Le gisement paléolithique moyen de Mauran (Haute-Garonne) : 

techno-économie des industries lithiques / Jacques Jaubert // BSPF. – 1993. 

– T. 90 (N. 5). – P. 328–335. 

356. Jaubert J. De l’Espace Parcouru à l’Espace Habité au Paléolithique Moyen / 

Jacques Jaubert, Anne Delagnes // Les Néandertaliens. Biologie et cultures / 

Bernard Vandermersch & Bruno Maureille. – Paris : Editions du CTHS, 

2007. – P. 263–281. 

357. Jaubert J. A New Look at the End of the Middle Palaeolithic Sequence in 

Southwestern France / Jacques Jaubert, Jean-Guillaume Bordes, Emmanuel 

Discamps and Brad Gravina // Characteristic Features of the Middle to 

Upper Paleolithic Transition in Eurasia / A. P. Derevianko, M. V. Shunkov 

(Ed.). – Novosibirsk, 2011. – P. 102–115. 



 229 

358. Jelinek J. Neanderthal Man and Homo sapiens in Central and Eastern 

Europe [and Comments and Reply] / Jan Jelinek, Louis Dupree, Alexander 

Gallus [et al.] // Ca. – 1969. – Vol. 10 (No. 5). – P. 475–503. 

359. Jelinek A. Neandertal Lithic Industries at La Quina / Arthur J. Jelinek. – The 

University of Arizona Press, 2013. 

360. Kabazi II : Last Interglacial Occupation, Environment & Subsistence / 

Edited By Victor Chabai, Jurgen Richter and Thorsen Uthmeier. – 

Simferopol–Cologne : Shlyakh, 2005. – p. 312. – (Palaeolithic Sites of 

Crimea. – Vol. 1).  

361. Kabazi II : The 70 000 Years Since the Last Interglacial / Edited By Victor 

Chabai, Jurgen Richter and Thorsen Uthmeier. – Simferopol–Cologne : 

Shlyakh, 2006. – p. 453. – (Palaeolithic Sites of Crimea. – Vol. 2). 

362. Karavanić I. The Middle Paleolithic Settlement of Croatia / Ivor Karavanić // 

Settlement Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. 

Vol. II / N. J. Conard (ed.). – Tübingen : Kerns Verlag, 2004. – P. 185–200. 

363. Karavanić I. Le Mousterien en Croatie / Ivor Karavanić // L’A. – 2007. – 

Vol. 111. – P. 321–345. 

364. Karavanić I. The Middle/Upper Paleolithic interface and the relationship of 

Neanderthals and early modern humans in the Hrvatsko Zagorje, Croatia / 

Ivor Karavanić, Fred H. Smith // JHE. – 1998. – Vol. 34. – P. 223–248. 

365. Karavanić I. The Middle Paleolithic from Mujina Pecina, Dalmatia, Croatia / 

Ivor Karavanić, Preston T. Miracle, Metka Culiberg [et al.] // JFA. – 2008. – 

Vol. 33 (No. 3). – P. 259–277. 

366. Klein R. G. The Middle Paleolithic of the Crimea / Richard G. Klein // 

Arctic Anthropology. – 1965. – Vol. 3 (No. 1). – P. 34–68. 

367. Kolobova K. A. The Denticulate Mousterian as a Supposedly Distinct Facies 

in Western Central Asia / K. A. Kolobova, A. I. Krivoshapkin, 

K. K. Pavlenok [et al.] // AEAE. – 2012. – Vol. 40 (Issue 1). – P. 11–23.  

368. Kolpakov E. M. The Bordes Method? / E. M. Kolpakov and L. B. 

Vishnyatsky // Norw. Arch. Rev. – 1989. – Vol. 22. – No. 2. – P. 107–118. 



 230 

369. Kozlowski J. K. The Middle and the Early Upper Paleolithic around the 

Black Sea / Janusz K. Kozlowski // Neandertals and Modern Humans in 

Western Asia / Edited by Takeru Akazawa, Kenichi Aoki, and Ofer Bar-

Yosef. – New York : Kluwer Academic Publishers, 2002. – P. 461–482. 

370. Kretzoi M. Upper Biharian (Intermindel) Pebble-industry Occupation Site in 

Western Hungary / M. Kretzoi and L. Vértes // Ca. – 1965. – Vol. 6 (No. 1). 

– P. 74–87. 

371. Kuhn S. L. Mousterian Lithic Technology : An Ecological Perspective / 

Steven L. Kuhn. – Princeton University Press, 1995. – p. 22? 

372. Kuhn S. L. The Earliest Aurignacian of Riparo Mochi (Liguria, Italy) / 

Steven L. Kuhn and Mary C. Stiner // Ca. – 1998. – Vol. 39 (No. S3). – 

P. S175–S189.  

373. Kuhn S. L. Paleolithic Archeology in Turkey / Steven L. Kuhn // EA. – 

2002. – Vol. 11. – P. 198–210.  

374. Kuhn S. L. Middle Paleolithic Assemblage Formation at Riparo Mochi / 

Steven L. Kuhn // Processual archaeology : exploring analytical strategies, 

frames of reference and culture process / edited by Amber L. Johnson. – 

Greenwood Publishing Group, 2004. – P. 31–61. 

375. Kuhn S. L. What’s a Mother to Do? The Division of Labor among 

Neandertals and Modern Human in Eurasia / Steven L. Kuhn and Mary C. 

Stiner // Ca. – 2006. – Vol. 47 (No. 6). – P. 953–980. 

376. Leroi-Gourhan A. Les fouilles d’Arcy-sur-Cure (Yonne) / M. Andre Leroi-

Gourhan // Gp. – 1961. – T. 4. – P. 3–16. 

377. Leroi-Gourhan A. Chronologie des grottes d’Arcy-sur-Cure (Yonne) / 

Arlette et Andre Leroi-Gourhan // Gp. – 1964. – T. 7. – P. 1–64. 

378. Leroi-Gourhan A. Le passage Mousterien-Chatelperronien a Arcy-sur-Cure / 

Arlette Leroi-Gourhan // BSPF – 1988. – T. 85 (N. 4). – P. 102–104. 

379. Locht J.-L. Timescales, space and culture during the Middle Palaeolithic in 

northwestern France / Jean-Luc Locht, David Hérisson, Emilie Goval [et al.] 

// QI. – 2015. – http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.06.033 



 231 

380. Lumley H. de. Les predecesseurs de l’homme moderne dans le Midi 

mediterraneen / Henry et Marie-Antoinette de Lumley // The origin of Homo 

sapiens : Proceedings of the Paris symposium, 2–5 September 1969, 

organized by Unesco in co-operation with the INQUA / Edited by F. Bordes. 

– Paris : Unesco, 1972. – P. 37–48. 

381. Lycett S. J. Is the Soanian techno-complex a Mode 1 or Mode 3 

phenomenon? A morphometric assessment / Stephen J. Lycett // JAS. – 

2007. – Vol. 34. – P. 1434–1440. 

382. Maillo-Fernandez J. M. The Middle-Upper Palaeolithic Transition in the 

Cantabrian Region (a Mosaic Model) / J. M. Maillo-Fernandez, M. D. 

Garralda, F. Bernaldo de Quiros, and G. Sanchez-Fernandez // - 2011. – 

P. 135–149.  

383. Marean C. W. The Most Invasive Species of All / C. W. Marean // SciAm, 

2015. – Vol. 313, No.2 – P. 32–39. 

384. Marks A. E. Typological Variability in the Levantine Middle Paleolithic / 

Anthony E. Marks // The Middle Paleolithic : adaptation, behavior, and 

variability / Harold L. Dibble, Paul Mellars (Ed.). – Philadelphia : The 

University Museum of Archaeology and Anthropology, University of 

Pennsylvania, 1992. – P. 127–142. 

385. Marks A. E. Starosele and the Starosele Child : New Excavations, New 

Results / A. E. Marks, Yu. E. Demidenko, K. Monigal [et al.] // Ca. – 1997. 

– Vol. 38 (No. 1). – P. 112–123. 

386. Maroto J. Current issues in late Middle Palaeolithic chronology : New 

assessments from Northern Iberia / Julia Maroto, Manuel Vaquero, 

Alvaro Arrizabalaga [et al.] // QI. – 2012. – Vol. 247. – P. 15–25. 

387. Matyukhin A. E. More on the Clactonian Problem / A. E. Matyukhin, 

Karel Valoch // Ca. – 1980. – Vol. 21 (No. 5). – P. 705–708. 

388. McBrearty S. Tools underfoot : human trampling as an agent of lithic 

artifact edge modification / Sally McBrearty, Laura Bishop, 

Nicholas Conard [et al.] // AAn. – 1998. – Vol. 63 (Issue 1). – P. 108–129. 



 232 

389. Meignen L. Patterns of Lithic Material Procurement and Transformation 

during the Middle Paleolithic in Western Europe / Liliane Meignen, Anne 

Delagnes, and Laurence Bourguignon // Lithic Materials and Paleolithic 

Societies, 1st edition / Edited by B. Adams and B. S. Blades. – Blackwell 

Publishing, 2009. – P. 15–24.   

390. Mellars P. A new chronology for the French Mousterian period / 

Paul Mellars // Nature. – 1986. – Vol. 323. – P. 410–411. 

391. Mellars P. Technological Change in the Mousterian of Southwest France / 

Paul Mellars // The Middle Paleolithic : adaptation, behavior, and variability 

/ Harold L. Dibble, Paul Mellars (Ed.). – Philadelphia : The University 

Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, 

1992. – P. 29–44. 

392. Mellars P. The Neanderthal Legacy : an archaeological perspective from 

Western Europe / Paul Mellars. – New Jersey : Princeton University Press, 

1996. – p. 471. 

393. The Middle Paleolithic Site of Pech de l’Aze IV. – (Ed. by Harold L. Dibble, 

Shannnon J. P. McPherron, Paul Goldberg, Dennis M. Sangathe). –  

Springer International Publishers, 2018. – (Cave and Karst Systems of the 

World). 

394. Moncel M.-H. New Insights into Lower and Middle Palaeolithic in Georgia / 

M.-H. Moncel, D. Pleurdeau, R. Pinhasi [et al.] // Древнейший Кавказ : 

перекресток Европы и Азии / под ред. С. А. Васильева, 

А. В. Ларионовой. – СПб. : ИИМК РАН, 2013. – С. 51–78. 

395. Moncel M.-H. The Middle Palaeolithic Record of Georgia : A Synthesis of 

the Technological, Economic and Paleoanthropological Aspects / Marie-

Hélène Moncel, D. Pleurdeau, R. Pinhasi [et al.] // Anthropologie. – 2015. – 

Vol. LIII (1–2). – P. 93–125. 

396. Monigal K. The Middle Paleolithic Site of Starosele (Crimea, Ukraine) and 

its Place in the Eastern European Micoquian / Katherine Monigal and 

Anthony E. Marks // АА. – 1999. – № 8. – С. 77–90. 



 233 

397. Monnier G. F. The Lower/Middle Paleolithic Periodization in Western 

Europe / Gilliane F. Monnier // Ca. – 2006. – Vol. 47. – P. 709–744. 

398. Morin E. Late Pleistocene Population Interaction in Western Europe and 

Modern Human Origins : New Insights Based on the Faunal Remains from 

Saint-Cesaire, Southwestern France. Ph. D. Thesis / Eugene Morin. – The 

University of Michigan, 2004. – p. 450. 

399. Morin E. Reassessing paleolithic subsistence : the Neandertal and modern 

human foragers of Saint-Cesaire / Eugene Morin. – New York : Cambridge 

University Press, 2012. – p. 358. 

400. Morin E. Presumed Symbolic Use of Diurnal Raptors by Neanderthals / 

/Eugène Morin, Véronique Laroulandie / PLoS ONE. – 2012. – Vol. 7 

(Issue 3). – doi:10.1371/journal.pone.0032856   

401. Moyer C. C. Understanding the Middle Palaeolithic assemblage typology / 

Colin Campbell Moyer & Nicolas Rolland // A. – 2001. – Vol. 75. – P. 39–

43. 

402. Mussi M. Earliest Italy : An Overview of the Italian Paleolithic and 

Mesolithic / Margerita Mussi. – NY–M : Kluwer Academic Publishers, 

2002. – p. 399. –  (Interdisciplanary Contributions to Archaeology). 

403. Ohel M. Y. On the Clactonian : Reexamined, Redefined and Reinterpreted / 

Milla Y. Ohel // Ca. – 1977. – Vol. 18 (No. 2). – P. 329–331. 

404. Ohel M. Y. The Clactonian : An Independent Complex or an Integral Part of 

the Acheulean? [and Comments and Reply] / Milla Y. Ohel // Ca. – 1979. – 

Vol. 20 (No. 4). – P. 685–726. 

405. Otte M. The Significance of Variability in the European Mousterian / Marcel 

Otte // The Middle Paleolithic : adaptation, behavior, and variability / 

Harold L. Dibble, Paul Mellars (Ed.). – Philadelphia : The University 

Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, 

1992. – P. 45–52. 

406. Pagli M. Middle Paleolithic Variability in the Near East as a Reflection of 

Different Settlement Dynamics : A Comparative Study of Umm el Tlel, 



 234 

Yabrud I (Syria) and Ksar ‘Akil (Lebanon) / Marina Pagli // Settlement 

Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. Vol. IV / Edited 

By Nicholas J. Conard and Anne Delagnes. – Tübingen : Kerns Verlag, 

2015. – P. 145–170. – (Tübingen Publications in Prehistory). 

407. Pettitt P. The British Palaeolithic : Hominin societies at the edge of the 

Pleistocene world / Paul Pettitt and Mark White. – London and New York : 

Routledge, 2012. – p. 593. 

408. Peyrony D. La Micoque. Les Fouilles récentes. – Leur signification / 

D. Peyrony // BSPF – 1938. – T. 35 (N. 6). – P. 257–283.  

409. Picin A. Application of a new typological approach to classifying 

denticulate and notched tools : the study of two Mousterian lithic 

assemblages / Andrea Picin, Marco Peresani, Manuel Vaquero // JAS. – 

2011. – 38. – P. 711–722. 

410. Picin A. Technological Change and Hunting Behavior during the Middle 

Paleolithic / Andrea Picin // Actas das IV Jornadas de Jovens em 

Investigacao Arqueologica – JIA 2011. – Vol. II / Joao Cascalheira, 

Celia Goncalves (Ed.). – Universidade do Algarve, 2011. – P. 185–191. 

411. Pinhasi R. New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern 

Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region / R. Pinhasi, 

M. Nioradze, N. Tushabramishvili [et al.] // JHE. – 2012. – Vol. 63. – P. 

770–780. 

412. Pleurdeau D. Les assemblages lithiques du Paleolithique moyen de Georgie / 

David Pleurdeau, Nikolas Touchabramichvili, Medea Nioradze [et al.] // 

L’A. – 2007. – doi:10.1016/j.anthro.2007.05.004 

413. Pop C. M. The Middle Palaeolithic of Present Day Romania : A Critical 

Review : An Unpublished M. A. Thesis / Cornel Marian Pop. – Vancouver : 

The University of British Columbia, 2013. – p. 66.  

414. Prost D.–Ch. Nouveaux termes pour une description microscopique des 

retouches et autres enlevements / Dominique–Christian Prost // BSPF. – 

1993. – T. 90 (N. 3). – P. 190–195. 



 235 

415. Ranov V. The ‘Loessic Palaeolithic’ in South Tajikistan, Central Asia : Its 

Industries, Chronology and Correlation / Vadim Ranov // Quaternary 

Science Reviews. – 1995. – Vol. 14. – P. 731–745. 

416. Rendu W. Monospecific faunal spectra in Mousterian contexts : Implications 

for social behavior / William Rendu, Sandrine Costamagno, 

Liliane Meignen, Marie-Cecile Soulier // QI. – 2012. – Vol. 247. – P. 50–58. 

417. Rendu W. Mousterian Hunting Camps : Interdisciplinary Approach and 

Methodological Considerations / William Rendu, Laurence Bourguignon, 

Sandrine Costamagno [et al.] // Hunting Camps in Prehistory : Current 

Archaeological Approaches : Proceedings of the International Symposium, 

May 13–15 2009, University Toulouse II – Le Mirail / edited by François 

Bon, Sandrine Costamagno, Nicolas Valdeyron. – 2011. – P. 61–76. – P@. – 

No. 3. 

418. Richter J. Leave at the height of the party : A critical review of the Middle 

Paleolithic in Western Central Europe from its beginnings to its rapid 

decline / Jürgen Richter // QI. – 2016. –  

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.01.018 

419. Roebroeks W. The human colonisation of Europe : where are we? / 

Wil Roebroeks // JQS. – 2006. – Vol. 21 (5). – P. 425–435.   

420. Rolland N. Recent Findings from La Micoque and Other Sites in South-

Western and Mediterranean France : Their Bearing on the ‘Tayacian’ 

Problem and Middle Palaeolithic Emergence / Nicolas Rolland // Stone Age 

Prehistory : Studies in Memory of Charles McBurney / Edited by G. N. 

Bailey and P. Callow. – Cambridge University Press, 1986. – P. 121–151.     

421. Rolland N. A New Synthesis of Middle Paleolithic Variability / Nicolas 

Rolland and Harold L. Dibble // AmA. – 1990. – Vol. 53 (No. 3). – P. 480–

499. 

422. Rosendahl G. Les couches supérieures de la Micoque (Dordogne) / 

Gaëlle Rosendahl // P. – 2006. – No. 18. – P. 161–192. 



 236 

423. Santamaria D. Are Bordes’ Mousterian facies discrete groups in the Iberian 

Peninsula? / David Santamaria y Marco De La Rasilla // Munibe 

Antropologia-Arkeologia. – 2013. – No. 64. – P. 5–15. 

424. Santonja M. The coexistence of Acheulean and Ancient Middle Palaeolithic 

technocomplexes in the Middle Pleistocene of the Iberian Peninsula / 

Manuel Santonja, Alfredo Pérez-González, Joaquin Panera, Susana Rubio-

Jara, Eduardo Méndez-Quintas // QI. – 2015. – 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.04.0456 

425. Scott B. A New View from La Cotte de St Brelade, Jersey / Beccy Scott, 

Martin Bates, Richard Bates [et al.] // A. – 2014. – Vol. 88 (Issue 339). – 

P. 13–29. 

426. Shick K. Modeling the formation of Early Stone Age artifact concentrations 

/ Kathy D. Shick // JHE. – 1987. – Vol. 16. – P. 789–807. 

427. Shaw A. The earlier Palaeolithic of Syria : settlement history, technology 

and landscape-use in the Orontes and Euphrates Valleys / Andrew Douglas 

Shaw. – Durham University, 2008. – http://etheses.dur.ac.uk/2226/ 

428. Shevchenko T. Landscape Exploitation Models Used by Neanderthals in 

Velyka Vys Basin (Central Ukraine) / Taras Shevchenko // Populations in 

the Non-Optimal Environment, INQUA International Field Workshop. 

Chernivtsi – Neporotove – Borshchiv – Kamyanets-Podilsky. September 

20–23, 2017 : Abstract Book / Editors : Lilia Popova, Bogdan Ridush. – 

Chernivtsi–Kyiv, 2017. – P. 14. 

429. Shimelmitz R. The toolkit in the core : There is more to Levallois production 

than predetermination / Ron Shimelmitz, Steven L. Kuhn // QI. – 2018. – 

Vol. 464. – P. 81–91. 

430. Sistiaga A. The Neanderthal Meal : A New Perspective Using Faecal 

Biomarkers / Ainara Sistiaga, Carolina Mallol, Bertila Galván, 

Roger Everett Summons // PLoS ONE. – 2014. – Vol. 9 (Issue 6). – 

doi:10.1371/journal.pone.0101045    



 237 

431. Sitlivy V. Eastern and Central Europe before 30 kyr BP : Mousterian, 

Levallois and Blade Industries / Valery Sitlivy & Aleksandra Zięba // 

Kabazi II : The 70 000 Years Since the Last Interglacial / Edited By Victor 

Chabai, Jurgen Richter and Thorsen Uthmeier. – Simferopol–Cologne : 

Shlyakh, 2006. – P. 361–419. – (PSC. – Vol. 2). 

432. Stepanchuk V. N. Kiik-Kobian : A Distinct Mousterian Industry in the 

Crimea / Vadim N. Stepanchuk // AR. – 1992. – Vol. XLIV (Issue 4). – 

P. 505–523. 

433. Stepanchuk V. N. The Kiik-Koba Culture and Some Questions on the 

Crimean Middle Palaeolithic Study / Stepanchuk V. N. // Anthropologie. – 

1993. – Vol. XXXI (1–2). – P. 45–64.   

434. Stepanchuk V. N. The Eastern Taubachian : Preliminary Remarks / 

Vadim N. Stepanchuk // AR. – 1994a. – Vol. XLVI. – P. 533–540. 

435. Stepanchuk V. Kiik-Koba, Lower Layer Type Industries in the Crimea / 

Vadim Stepanchuk // PE. – 1994b. – Vol. 6. – P. 157–173. 

436. Stepanchuk V. Le Moustérien Charentien à pieces foliacées de GABO, Sud-

Ouest de la Crimée, Ukraine / Vadim Stepanchuk // P. – 1996. – № 6. – 

P. 225–241. 

437. Stepanchuk V. The Crimean Palaeolithic : genesis and evolution between 

140–30 kyr BP / Vadim Stepanchuk // Prehistoire d’Anatolie. Genese de 

deux mondes. – Vol. 1 / M. Otte (Ed.). – Liege : Universite de Liege, 1998. 

– P. 261–300. – ERAUL No. 85. 

438. Stepanchuk V. The Middle and Upper Pleistocene of Ukraine : A Synopsis 

of Palaeolithic Finds with Special Reference to Patterns of Peopling and 

Cultural Development / Vadim Stepanchuk, Igor Sapozhnikov // Arheologia 

Moldovei. – 2010. – XXXIII. – P. 13–24.   

439. Stiner M. C. Subsistence, Technology, and Adaptive Variation in Middle 

Paleolithic Italy / Mary C. Stiner, Steven L. Kuhn // Aa, New Series. – 1992. 

-  Vol. 94. – Issue 2. – P. 306–339. 



 238 

440. Svoboda J. Lithic Industries of the Arago, Vértesszőllős, and Bilzingsleben 

Hominids: Comparison and Evolutionary Interpretation / Jiří Svoboda // Ca. 

– 1987. – Vol. 28 (No. 2). – P. 219–227. 

441. Tavoso A. Reflexions sur l’economie des matieres premieres au Mousterien 

/ Andre Tavoso // BSPF. – 1984. – T. 81 (N. 3). – P. 79–82. 

442. Tester P. J. Clactonian Flints from Rickston’s Pit, Swanscombe / P. J. Tester 

// Archaeologia Cantiana. – 1984. – Vol. 100. – P. 15–28. 

443. Thiébaut C. L’industrie lithique de la couche III du Roc de Marsal 

(Dordogne) : le probleme de l’attribution d’une serie lithique au Mousterien 

a denticules / Céline Thiébaut // P. – 2003. – N. 15. – P. 2–33. 

444. Thiébaut C. Le Mousterien а denticules : Variabilite ou diversite techno-

economique?  / Céline Thiébaut. – Universite de Provence, 2005. – p. 870. – 

2 vol. –  http://halshs.ccsd.cnrs.fr/halshs-00009633/en/. 

445. Thiébaut C. Le Mousterien a denticules des annees cinquante a nos jours : 

definitions et caracterisation / Céline Thiébaut // BSPF – 2007a. – T. 104 

(N. 3). – P. 461–481. 

446. Thiébaut C. Les pièces encochées au Paléolithique moyen et les pseudo-

outils : peut-on les distinguer? / Céline Thiébaut // Congrès du 

centenaire:Un siècle de construction du discours scientifique en 

Préhistoire. – Vol. 3 «... Aux conceptions d’aujourd’hui» // J. Évin dir. – 

2007b. – P. 201–216. 

447. Thiébaut C. Diversité des matériaux et diversité des schémas de production 

au sein de l’industrie moustérienne de la couche K des Fieux (Miers, Lot) / 

Céline Thiébaut, Vincent Mourre et Alain Turq // BSPF. – 2009a. – T. 106 

(N. 2). – P. 239–256. 

448. Thiébaut C. Les dernières occupations moustériennes de Saint-Césaire 

(Charente-Maritime, France) : diversité des techniques utilisées et 

comportements économiques pratiqués / Céline Thiébaut, Liliane Meignen, 

François Lévêque // BSPF. – 2009b. – T. 106 (N. 4). – P. 691–714.  



 239 

449. Thiébaut C. “Denticulate Mousterian : Myth or Reality” / Céline Thiébaut // 

Middle Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology : New Discoveries 

and Ideas / Jan Michal Burdukiewicz and Andrzej Wiśniewski (eds.). – 

Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2010. – P. 347–

387. – Studia Archeologiczne XLI. 

450. Thiébaut C. Discoid debitage stricto sensu : a method adapted to highly 

mobile Middle Paleolithic groups? / Céline Thiébaut // P@, Varia. – 2013. – 

p. 18. 

451. Thiébaut C. Diversite des techniques employees lors de la confection des 

encoches et des denticulates mousteriens de Mauran (Haute-Garonne, 

France) / Céline Thiébaut, Jacques Jaubert, Vincent Mourre et Hugues 

Plisson // P. – Numero special. – 2009–2010. – P. 75–106. 

452. Thiébaut C. Le recyclage et la reutilisation de nucleus et de bifaces au 

Paleolithique moyen en Europe occidentale : quelles fonctions et quelles 

implications culturelles ? / Celine Thiébaut, Emilie Claud, Vincent Mourre 

[et al.] // P@lethnologie. – 2010. – Varia. – P. 3–41. 

453. Thiébaut C. Lithic Technology of the Final Mousterian on Both Sides of the 

Pyrenees / Celine Thiébaut, Vincent Mourre, Pierre Chalard [et al.] // QI. – 

2012. – Vol. 247. – P. 182–198. 

454. Tourloukis V. The Palaeolithic record of Greece : A synthesis of the 

evidence and a research agenda for the future / Vangelis Tourloukis, 

Katerina Harvati // QI. – 2017. – 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.04.020 

455. Tuffreau A. Middle Paleolithic Settlement in Northern France / Alain 

Tuffreau // The Middle Paleolithic : adaptation, behavior, and variability / 

Harold L. Dibble, Paul Mellars (Ed.). – Philadelphia : The University 

Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, 

1992. – P. 59–74. 

456. Tuffreau A. Catherine Farizy (1947–1997) / Alain Tuffreau // BSPF. – 1998. 

– T. 95 (N. 2). – P. 287–288. 



 240 

457. Tuffreau A. The Middle Palaeolithic of Northern France / Alain Tuffreau // 

АА. – 2003. – № 13. – С. 3–17. 

458. Turq A. Approche technologique et économique du faciès Moustérien de 

type Quina : étude préliminaire / A. Turq // BSPF. – 1989. – T. 86 (N. 8). – 

P. 244–256. 

459. Turq A. Le Mousterien a denticules / Alain Turq // Le Paleolithique inferieur 

et moyen entre Dordogne et Lot / Alain Turq // P. – Supplement N. 2. – 

2000. – P. 292–303. 

460. Vallin L. Taphonomy at Hermies, France : A Mousterian Knapping Site in a 

Loessic Context / Luc Vallin, Bertrand Masson and Jean-Paul Caspar // JFA. 

– 2001. – Vol. 28, No. 3/4. – P. 419–436. 

461. Valoch K. Jeskyně Šipka a Čertova Díra u Štramberku / Karel Valoch // 

Anthropos. – 1965. – č. 17 (N. S. 9). – P. 5–126. 

462. Valoch K. Evolution of Palaeolithic in Central and Eastern Europe [and 

Comments and Reply] / Karel Valoch // Ca. – 1968. – Vol. 9 (No. 5). – P. 

351–390. 

463. Van Peer Ph. The Nile Corridor and the Out-of-Africa Model : an 

Examination of the Archaeological Record [and Comments and Reply] / 

Philip Van Peer // Ca. – 1998. – Vol. 39 (No. S1).  – P. S115–S140. 

464. Vaquero M. New perspectives on recycling of lithic resources using refitting 

and spatial data / Manuel Vaquero // Q. – 2011. – No. 58. – P. 113–130. 

465. Vaquero M. Neandertal Behavior at the Middle Palaeolithic Site of Abric 

Romani, Capellades, Spain / Manuel Vaquero, Josep Vallverdu, Jordi Rosell 

[et al.] // JFA. – 2001. – Vol. 28 (No. 1/2). – P. 93–114. 

466. Vaquero M. The Neandertal-Modern Human Meeting in Iberia : A Critical 

View of the Cultural, Geographical and Chronological Data / Manuel 

Vaquero, Julia Maroto, Alvaro Arrizabalaga [et al.] // When Neanderthals 

and Modern Humans Met / Conard, N. J. (ed.). – Tubingen : Kerns Verlag, 

2006. – P. 419–439. 



 241 

467. Vaquero M. Lithic recycling in a Middle Paleolithic expedient context : 

Evidence from the Abric Romani (Capellades, Spain) / Manuel Vaquero, 

Amelia Bargallo, Maria Gema Chacon [et al.] // QI. – 2014. – 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.055 

468. Vekua A. Evolution of Paleosituation in Georgian Anthropogene / Abesalom 

Vekua, David Lordkipanidze // BGNAS. – 2011. – Vol. 3 (No. 3). – P. 116–

122. 

469. Villa P. Early Italy and the colonization of Western Europe / Paola Villa // 

QI. – 2001. – 75. – P. 113–130.  

470. Vishnyatsky L. B. The Paleolithic of Central Asia / Leonid B. Vishnyatsky // 

JWP. – 1999. – Vol. 13. – No. 1. – P. 69–122. 

471. Vitagliano S. Late and final Mousterian setting in the Fossellone Cave 

(Latium, Italy) : Patterns of settlement, micro-environmental factors and 

evidence of coloured material in a transitional context / Silvana Vitagliano, 

Maria Bruno // QI. – 2012. – No. 259. – P. 48–58.  

472. Wargo M. The Bordes-Binford Debate : Transatlantic Interpretative 

Traditions In Paleolithic Archaeology : presented in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of doctor of philosophy / Melissa Canady 

Wargo. – The University of Texas at Arlington, 2009. – p. 151. 

473. Weber T. On Clactonian and Acheulian : Artefact Analysis and Historical 

Interpretation [and Reply] / Thomas Weber, Milla Y. Ohel // Ca. – 1981. – 

Vol. 22 (No. 6). – P. 706–707. 

474. Wendorf F. The Older Nilotic Deposits / Fred Wendorf, Romuald Schild // 

Prehistory of the Nile Valley / Fred Wendorf, Romuald Schild with Sections 

by Bahay Issawi. – New York : Academic Press, 1976. – P. 229 – 319. – 

(Studies in archeology series).  

475. Wendorf F. The Functional Hypothesis Revisited : An Evaluation of 

Cumulative Graphs Using the Mousterian in the Eastern Sahara of Egypt 

and in Southwest France / Fred Wendorf and Romuald Schild // Processual 

archaeology : exploring analytical strategies, frames of reference and culture 



 242 

process / edited by Amber L. Johnson. – Greenwood Publishing Group, 

2004. – P. 194–218. 

476. Wendorf F. Egypt During the Last Interglacial : The Middle Paleolithic of 

Bir Tarfawi and Bir Sahara East / Fred Wendorf, Romuald Schild, Angela E. 

Close and Associates. – New York : Springer Science+Business Media, 

1993. – p. 596. 

477. White M. J. The Clactonian Question : On the Interpretation of Core-and-

Flake Assemblages in the British Lower Paleolithic / Mark J. White // JWP. 

– 2000. – Vol. 14 (No. 1). – P. 1–63. 

478. White M. Lower Palaeolithic Core Technology and the Origins of the 

Levallois Method in North-Western Europe / Mark White and Nick Ashton 

// Ca. – 2003. – Vol. 44. – No. 4. – P. 598–609. 

479. Wong K. Neandertal Minds / Kate Wong // SciAm. – 2015. – Vol. 312. – 

No. 2. – P. 36–43. 

480. Zhu Zh. Hominin Occupation of the Chinese Loess Plateau since about 2.1 

million years ago / Zhaoyu Zhu, Robin Dennell, Weiwen Huang, Yi Wu, 

Shifan Qiu, Shixia Yang, Zhiguo Rao, Yamei Hou, Jiubing Xie, Jiangwei 

Han & Tingping Ouyang // Nature. – 2018. – Vol. 559. – P. 608–612. 

481. Zilhäo J. Gruta Nova da Columbeira (Bombarral, Portugal) : Site 

stratigraphy, age of the Mousterian sequence, and implications for the timing 

of Neanderthal extinction in Iberia / João Zilhäo, João Luís Cardoso, Alistair 

W. G. Pike & Bernhard Weninger // Q. – 2011. – No. 58. – P. 93–112. 



 243 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ  

 

А – Археологія 

АА – Археологический альманах 

АВ – Археологические вести 

АДУ – Археологічні дослідження в Україні 

АИУ – Археологические исследования на Украине 

АН СССР – Академия наук СССР 

АО – Археологические открытия 

ДСПК – Древности степного Причерноморья и Крыма 

ИАГУ – Известия Алтайского Государственного Университета 

ИАК – Институт абхазской культуры им. акад. Н. Я. Марра 

ИАЭТ СО – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

РАН 

ИИМК – Институт истории материальной культуры 

ИТОИАЭ – Известия Таврического общества истории, археологии и 

этнографии 

ИА – Институт археологии 

КДУ – Кам’яна доба України 

КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР 

КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной 

культуры АН СССР 

МАС – Маґістеріум «Археологічні студії» 

МАЭ – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) 

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР 

РА – Российская археология 

РАЕ – Российский археологический ежегодник 

РАН – Российская академия наук 

СА – Советская археология 



 244 

СЭ – Советская этнография 

ТИЭ – Труды Института этнографии АН СССР 

ТКБАЭ – Труды Костенковско-Борщевской археологической 

экспедиции 

 

A – Antiquity 

Aa – American Anthropologist 

AEAE – Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 

AmA – American Antiquity 

AR – Archeologicke Rozhledy 

BGNAS – Bulletin of the Georgian National Academy of Science 

BSPF – Bulletin de la Societe prehistorique francaise (de France) 

Ca – Current Anthropology 

EA – Evolutionary Anthropology 

ERAUL – Etudes et recherches archeologiques de l’universite de Liege 

G – Gallia 

Gp – Gallia prehistoire 

JAA – Journal of Anthropological Archaeology 

JAR – Journal of Anthropological Research 

JAS – Journal of Archaeological Science 

JFA – Journal of Field Archaeology 

JHE – Journal of Human Evolution 

JLS – Journal of Lithic Studies 

JQS – Journal of Quaternary Science 

JT – Journal of Taphonomy 

JWP – Journal of World Prehistory 

L’A – L’Anthropologie 

P – Paléo 

P@ – P@lethnology 

Pa – PaleoAnthropology 



 245 

PE – Prehistoire Europenne 

PNAS – Proceeding of the National Academy of Sciences USA 

PSC – Palaeolithic Sites of Crimea 

Q – Quartar 

QI – Quaternary International 

QSR – Quaternary Science Reviews 

RA – Revista Archeologică 

SciAm – Scientific American  

Sp – Stratum plus 

VA – Vita Antiqua 

WA – World Archaeology 



 246 

ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А.  

Історіографія досліджень зубчастого мустьє в окремих регіонах 

(Кавказ, Іспанія) 

  

 

ЗМІСТ 

 

А.1 Кавказ ......................................................................................................... 247 

А.1.1 Історія польових досліджень .............................................................. 247 

А.1.2 Початкова одноманітність мустьє Кавказу ........................................ 252 

А.1.3 Період виділення зубчастих культур ................................................. 255 

А.1.4 Зубчасте мустьє у кавказькому варіанті «бордівсько-бінфордських 

дебатів» .......................................................................................................... 257 

А.1.5 «Функціональний» підхід І. І. Коробкова .......................................... 261 

А.1.6 Зміни культурно-типологічної інтерпретації ..................................... 262 

А.1.7. Деякі напрями комплексного підходу ............................................... 266 

А.1.8 Еволюція зубчастого мустьє Кавказу................................................. 270 

А.1.9. Висновки ............................................................................................. 272 

А.2 Іспанія ........................................................................................................ 273 



 247 

А.1 Кавказ  

Для історії дослідження зубчастого мустьє Кавказ є важливим регіоном 

не лише тому, що він становить другу після Франції зону концентрації 

зубчастих пам’яток (рис. 4), а й через те, що вони там утворюють низку 

вузьколокалізованих угруповань («археологічних культур» радянського 

палеолітознавства). 

 

А.1.1 Історія польових досліджень 

 

Як і скрізь в євразійському ареалі поширення зубчастих пам’яток 

мустьєрського часу перший етап їх польових досліджень на Кавказі 

пов'язаний з накопиченням джерельної бази, але він почався набагато 

пізніше, ніж у Франції. 

Першою пам’яткою, де згодом було знайдено зубчасте мустьє, можна 

вважати печерну стоянку Сакажія в каньйоні р. Цхалцитела (Імеретія, Західна 

Грузія) поблизу м. Кутаїсі, відкриту й частково розкопану в 1914 р. 

Р. Шмідтом і Л. Козловським, але тоді були розкриті лише її 

верхньопалеолітичні шари. У цьому ж році дослідники заклали невеликий 

шурф у сусідній печері Ортвала, де виявили крем’яні знаряддя разом з 

кістками печерного ведмедя. 

Відкриття в довоєнні роки безпосередньо мустьєрських матеріалів, 

згодом віднесених до зубчастих індустрій, пов’язані з ім’ям  С. М. Замятніна, 

експедиції під керівництвом якого в 1935–1938 рр. плідно працювали в 

районі Сочінсько-Абхазського Причорномор’я (Замятнин 1937, 1961). Під 

час цих робіт було відкрито та досліджено пам’ятки відразу двох з основних 

угруповань зубчастого мустьє Кавказу, до того ж зовсім різних за 

особливостями залягання культурних решток – обширні поверхневі 

місцезнаходження перевідкладеного матеріалу на терасах г. Яштух поблизу 

м. Сухумі та стратифіковані культурні нашарування низки стоянок печерного 

типу в районі Сочі – Адлер. 
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У 1934 р. С. М. Замятнін в районі г. Яштух знайшов патиновані кремені 

примітивного вигляду, що залягали як на поверхні полів і тютюнових 

плантацій, так і в поверхневих суглинках морських терас. Унікальність 

Яштухського місцезнаходження зокрема полягає в його розмірах – воно є 

одним з найкрупніших – площею біля 100 Га. У межах місцезнаходження 

С. М. Замятніним було виділено 14 пунктів збору підйомного матеріалу, який 

становили перевідкладені змішані комплекси різночасових кам’яних 

артефактів від ашеля до пізнього палеоліту. 

Іншою групою мустьєрських пам’яток, відкритих та розкопаних тоді 

експедицією С. М. Замятніна, стала низка печерних стоянок в районі 

Сочінсько-Адлерського узбережжя. Шурфуванням в печерах співробітник 

експедиції М. З. Панічкіна виявила в деяких з них мустьєрські шари з 

кременями та кістками печерного ведмедя. Особливу увагу протягом 1936–

1938 рр. було приділено розкопкам багатошарової Ахштирської печери в 

ущелині р. Мзимти, яка містила культурні нашарування різних періодів 

палеоліту та надавала найповнішу на той час стратиграфічну колонку 

відкладів серед відомих у СРСР пам’яток. 

У довоєнні роки в цьому районі, окрім стоянок, знайдених 

С. М. Замятніним і М. З. Панічкіною (Ахштирська, Навалишенська, 

Хостинські І, ІІ печери), стали відомі ще дві печерні пам’ятки з 

мустьєрськими матеріалами зубчастого характеру – Мала Воронцовська та 

Ацинська печери, які шурфував Д. О. Крайнов. 

У 1950–1951 рр. Малу Воронцовську печеру розкопував 

Л. М. Соловйов, який підтвердив висновки Д. О. Крайнова про наявність в 

печері трьох мустьєрських шарів. Було знайдено кам’яні елементи 

«вогнищного» комплексу, численні «господарські ямки» для зберігання м’яса 

(Любин, Соловьев 1971). 

В цей час було виявлено ще один осередок пам’яток зубчастого мустьє 

на Кавказі. Перевідкладені мустьєрські знаряддя, знайдені в 1954 р. у 
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підніжжя Лисої Гори біля м. Орджонікідзе (сучасний Владикавказ), стали 

першим свідоцтвом стоянок кам’яної доби в Північній Осетії (Любин 1962). 

Таким чином, перший етап польових досліджень зубчастого мустьє 

Кавказу (1914–1960 рр.) може бути визначений як період накопичення 

джерельної бази, адже типологічна схема мустьєрської варіабельності 

Ф. Борда, яка дала змогу відносити мустьєрські комплекси до того чи іншого 

варіанта, почала застосовуватися в радянському палеолітознавстві лише від 

1960-х років. На цьому етапі було відкрито більшу частину основних 

локальних угруповань зубчастих пам’яток мустьє Кавказу. 

Другий етап досліджень припав на 1960–1970 рр. і характеризується 

найбільшою інтенсивністю польових робіт як на вже відомих пам’ятках, так і 

на нововідкритих, де мустьєрські комплекси з переважання зубчастих 

знарядь вже могли визначатися за схемою Ф. Борда як мустьє зубчасте. 

Роботи продовжилися на всіх печерних стоянках Сочінсько–

Адлерського району, найінтенсивніші з яких проводилися в археологічно 

найціннішій Ахштирській печері. За ініціативою М. З. Панічкіної їх було 

поновлено у 1961 р. під керівництвом О. О. Векілової, яка надалі самостійно 

розкопувала пам’ятку протягом ще трьох польових сезонів до 1965 р. 

Тим часом І. І. Коробков у 1961–1965 рр. провів нові роботи на 

Яштухському місцезнаходженні, застосувавши розроблену ним на основі 

прийомів С. М. Замятніна методику дослідження нижньопалеолітичних 

поселень відкритого типу з порушеним культурним шаром (Коробков 1971). 

ЇЇ суть полягала в зборі та шифруванні матеріалу за окремим ділянками, що в 

лабораторних умовах мало надати змогу виділити окремі гомогенні 

індустрійні комплекси. 

У цей період дослідження ареал зубчастого мустьє регіону було 

розширене й на Закавказзя. В Азербайджані М. М. Гусейнов виявив зубчасті 

вироби в мустьєрському шарі печери Азих (Нагорний Карабах), а 

М. М. Мансуров дослідив низку поверхневих місцезнаходжень зубчастого 

мустьє на заході країни (Чахмакли). Вірменія не відставала від сусіда: в кінці 
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1960-х років там теж було знайдено мустьєрські зубчасті індустрії, але на 

обсидіановій основі (Єраблурське поверхневе місцезнаходження, печерна 

стоянка Лусакерт І). 

Останній значний осередок пам’яток зубчастого мустьє було відкрито в 

1966 р. в Імеретії поблизу від місцезнаходжень р. Цхалцитела – в каньйоні 

сусідньої р. Шабатагеле. Низка печер зі схожими зубчастими індустріями 

відносилася до Цуцхватської багатоярусної печерної системи та комплексно 

досліджувалася Л. І. Маруашвілі й Д. М. Тушабрамішвілі протягом 1970-х 

років. Найбільші колекції матеріалів отримано з Бронзової печери, яка 

містила дуже потужну пачку відкладів до 18 м з п’ятьма мустьєрськими 

шарами. Її розріз вважається опорним для пізньоплейстоценової історії 

Колхідського регіону. Печеру Верхню з нечисленним мустьєрським 

інвентарем було атрибутовано як «культову» зі слідами неандертальського 

культу печерного ведмедя, але, на думку В. П. Любіна, цьому статусу бракує 

доказів через недостатню доведеність участі людини в утворення скупчень 

кісток та черепів тварин (Любин 1989, с. 52). 

Відновилися й дослідження печер сусіднього каньйону р. Цхалцитела, 

відкритих ще 60 років тому. У 1974–1975 рр. М. Г. Ніорадзе підтвердила 

наявність мустьєрських шарів у печері Ортвала. Тоді ж дослідниця розпочала 

систематичні розкопки виявленої шурфуванням мустьєрської частини 

відкладів печери Сакажія, розкривши до 1980 р. всі 150 м² стоянки. 

Найцікавішими знахідками стали рештки черепу, щелепа та зуби 

«сакажійської людини». 

Отже, на другому етапі (1960–1970 рр.) було відкрито та досліджено 

майже усі, відомі на сьогодні, угруповання зубчастих пам’яток Кавказу. 

З 1980-х років починається третій, останній етап польового 

дослідження зубчастого мустьє Кавказу, на якому інтенсивність робіт, а 

відповідно й відкриттів нових пам’яток суттєво зменшується, але 

обов’язковим стає застосування комплексного, міждисциплінарного аналізу 

під час розкопок. Зі зміною політичної обстановки на Кавказі наприкінці 
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1990-х років починають формуватися міжнародні дослідницькі команди, які 

на основі грантів від різних установ вирішують основні проблеми у вивченні 

середнього палеоліту регіону, застосовуючи новітні методики розкопок на 

найбільш значущих пам’ятках. 

Серед печер Сочінсько-Адлерського району учнем В. П. Любіна 

Д. А. Чистяковим у 1983–1986 рр. досліджувалася Мала Воронцовська 

печера. З 1996 р. Причорноморська експедиція ІІМК РАН під керівництвом 

С. О. Кулакова поновила дослідження Ахштирської печери. Протягом 1999–

2008 рр. було здійснено комплексне польове вивчення стоянки 

(Кулаков 2010, 2015). 

У 1981 р. Н. І. Гіджраті в Північній Осетії відкрив унікальну в 

світовому масштабі багатоярусну печерну систему Миштулагти-лагат 

(Печера ласок), яка плідно досліджуються й нині. Вона містить дуже 

детальну хроностратиграфічну колонку ашело-мустьєрських нашарувань 

(близько 40 культурних шарів протягом 30-м по вертикалі товщі відкладів) – 

тобто розріз цієї печери є найбільшим серед середньопалеолітичних стоянок 

Кавказу. Ці характеристики разом з дуже гарною тафономічною 

збереженістю культурних і палеонтологічних решток зробили Печеру ласок 

надзвичайно привабливим об’єктом міждисциплінарних досліджень, 

основною метою яких стало вирішення палеокогнітивних завдань (еволюція 

поведінки плейстоценових гомінін, які мешкали в печері) 

(Гиджрати и др. 2010). Наразі 23 культурних шари було віднесено до 

середнього палеоліту, представленого левалуазькими індустріями типового 

та зубчастого мустьє на мікрокварцитовій основі (Faulks et al. 2011). 

У Вірменіїї міжнародну увагу привернула відома печерна стоянка 

Лусакерт І – єдина на території країни зі стратифікованими культурними 

відкладами. З 2008 р. розгорнувся вірменсько-американський проект з 

досліджень палеоліту в ущелині Раздан, основною метою якого є 

встановлення особливостей екологічної адаптації гомінін в регіоні. У рамках 

проекту в 2008–2011 рр. Б. Єрицян, Р. Пінасі та Д. С. Адлер провели 
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додаткові розкопки Лусакерта І з використанням сучасних методик та 

обладнання, що дозволило зробити тафономічний та археозоологічний 

аналізи культурних решток (Adler et al. 2012; Gasparyan et al. 2014). 

 

А.1.2 Початкова одноманітність мустьє Кавказу 

 

С. М. Замятнін був першим, хто зробив техніко-типологічну 

характеристику та культурну атрибуцію мустьєрських зубчастих комплексів 

Кавказу. Його визначення ґрунтувалися на поширених тоді уявленнях про 

стадіальний розвиток людства, коли певний тип культури відповідав окремій 

еволюційній стадії (Бухтоярова 2013). Погляди С. М. Замятніна на 

особливості мустьєрської культури знайшли висвітлення в його відомій 

роботі щодо локальних відмінностей за доби палеоліту (Замятнин 1951), де 

мустьє розглядалося ним не як самостійна перехідна стадія до верхнього 

палеоліту – середньопалеолітична, а як заключний етап нижнього палеоліту. 

Тому доба мустьє поділяла основні характеристики нижньопалеолітичної 

стадії, на якій існувала глобально одноманітна та примітивна культура, що 

утворилася внаслідок технологічної недосконалості розщеплення каменю. Ця 

недбала техніка призвела до встановлення лише 3-х – 4-х функціонально 

недиференційованих форм знарядь (ручне рубило, гостроконечник, скребло), 

що за доби мустьє завдяки покращенню виробничих навичок 

еволюціонували в різноманітні варіанти, проявлені у більш сталих серіях 

виробів. 

С. М. Замятнін різко виступав проти можливості існування в мустьє 

локальних варіантів пам’яток, з виділенням яких західними дослідниками 

пов’язувалися поширені в колекціях «знаряддя невизначених форм». Ці 

вироби (мова, вірогідно, йде про зубчасто-виїмчасті форми), на погляд 

С. М. Замятніна, не є свідомо утвореними, спеціалізованими типами знарядь, 

а зобов’язані своїм виникненням лише примітивності технології 

розщеплення каменю (там само, с. 117–118). Відомі відмінності між 
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кам’яним інвентарем окремих мустьєрських пам’яток С. М. Замятнін був 

схильний пояснювати не своєрідністю традиції вироблення знарядь, що 

склалася внаслідок тривалого регіонального відокремлення, а 

хронологічними чинниками або сезонними варіаціями господарської 

діяльності одних й тих самих колективів. 

Саме на такому ідейному підґрунті (що мустьєрський кам’яний 

комплекс визначає наявність рубила, скребла і гостроконечника, які 

ретельніше виготовлені, ніж за ашельську добу) дослідником було 

проаналізовано змішані колекції Яштуху та мустьєрські зібрання з печер 

Сочінсько-Адлерського Причорномор’я. 

Колекції кам’яних виробів Яштухського місцезнаходження являли 

собою складний випадок для хронологічно-культурного розмежування через 

перевідкладеність і змішаність архаїчних, мустьєрських і 

верхньопалеолітичних матеріалів. При виділенні мустьєрської серії 

С. М. Замятніним було використано топографічно-стратиграфічні 

спостереження разом з техніко-типологічним аналізом матеріалу та 

відмінностями в стані збереженості кременів (різниця в патинуванні). Від 

архаїчної (ашельської) складової мустьєрський інвентар відрізнявся трохи 

досконалішою технологією розщеплення таких самих дископодібних 

нуклеусів, правильнішою формою таких самих знарядь  (гостроконечників і 

скребел) і ретельнішою вторинною обробкою (Замятнин 1937). Зубчаста 

обробка робочих країв архаїчних виробів Яштуху, так само як і наявність 

дзьобоподібних елементів, добре представлена на рисунках (там само, рис. 2–

10), але на той час вона ще не знайшла сучасного визначення. Дослідник 

часто характеризує її як крайову, або у випадку макрозубчастого знаряддя 

(там само, рис. 7, 3) описує як ретуш, яка «почергово утворює ряд вістер й 

увігнутих скребачок». 

Як типово мустьєрський інвентар було описано й крем’яні колекції з 

сочінських печер (Навалишенської та Ахштирської) (Замятнин 1961). 

Дослідник вказав на близькість мустьєрських індустрій обох печер, а 
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наявність біфасів (ручних рубил та двобічного гостроконечника) в 

нижньомустьєрському шарі Ахштирської печери дозволила йому припустити 

можливість зв’язків цих печерних комплексів з алювіальними 

місцезнаходженнями Абхазіі та Ільською стоянкою на Кубані. Було 

простежено незначну різницю між інвентарями двох мустьєрських шарів 

Ахштирської печери, яка полягала у відсутності у верхньому двобічних форм 

та більшій довжині заготовок. Найближчими аналогіями печерному мустьє 

чорноморського узбережжя Кавказу С. М. Замятнін визнав матеріали 

абхазьких мустьєрських місцезнаходжень відкритого типу, а датував 

ахштирські комплекси за технологічними ознаками (правильність і тонкість 

заготовок) фінальномустьєрським часом. Було звернуто увагу на 

планіграфічні особливості залягання мустьєрських решток та зроблено 

припущення щодо типу стоянки. Однак, на відміну від дослідника Кіїк-Коба 

Г. А. Бонч-Осмоловського, С. М. Замятнін не розпізнав поширеності у 

вказаних індустріях зубчастого елементу вторинної обробки, тому на той час 

їхню морфологічну своєрідність не було підкреслено. 

Наступник ідей С. М. Замятніна щодо примітивності мустьєрської 

культури О. О. Формозов, який у 1950-х роках почав займатися 

проблематикою етнокультурної належності на ранніх етапах історії, 

просунувся трохи далі у баченні варіативності кам’яних індустрій за доби 

мустьє. Він наголосив на дуалістичності мустьє Східної Європи та Кавказу, 

розподіливши його на дві великі зони (Формозов 1977), але мустьє Кавказу 

так і залишилося одноманітним – типовим, тобто однобічним. Натомість, 

важливим досягненням О. О. Формозова можна визнати його пояснення 

основної причини такого розмежування в мустьє, а саме тяжіння вказаних 

регіонів до різних географічних зон культурних впливів: Східної Європи та 

Криму до центральноєвропейської зони, а Кавказу до передньоазіатської та 

близькосхідної. 

На першому, добордівському етапі дослідження зубчастих пам’яток 

мустьє Кавказу їхню своєрідність не було відзначено. Мустьє і печерних 
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стоянок, і відкритих місцезнаходжень чорноморського узбережжя Кавказу 

виглядало типовим, формуючи осередок індустрій, позбавлених поширення 

двобічних форм виробів у кам’яному інвентарі. 

 

А.1.3 Період виділення зубчастих культур 

 

З середини 1960-х років В. П. Любін адоптував схему Ф. Борда на 

мустьєрські пам’ятки Кавказу й виділив зубчастий варіант індустрій, який 

був поширений на чорноморському узбережжі (печерне мустьє) і в Закавказзі 

(мустьє Азиха, Кадир-Дере) (Любин 1966). Далі печерні мустьєрські 

комплекси Ахштирської, Навалишенської, Ацинської, Воронцовської та 

Хостинських печер за їхнім стратиграфічним і культурно-історичним 

положенням було визнано як локальне угрупування однокультурних 

пам’яток, що відносилися до варіанта зубчастого мустьє левалуазької фації. 

Згодом це угрупування отримало статус археологічної культури під назвою 

«хостинської» (Любин 1977), з чим погодилася дослідниця Ахштирської 

печери О. О. Векілова (1967, 1973), але зауважила, що культура мала б 

називатися «ахштирською», зважаючи на те, що саме в цій печері вона 

представлена найбільш репрезентативною колекцією й найповнішою 

стратиграфічною колонкою. Можна додати, що, враховуючи наявність 

достатніх для повного техніко-типологічного аналізу колекцій кам’яних 

виробів лише в Ахштирській та Малій Воронцовській печерах, 

альтернативною назвою культури могла б стати і «воронцовська», бо 

колекції з «хостинських» печер є вкрай нечисельними 

(Коробков 1962;Чистяков 1996) і до того ж належать до нелевалуазької фації 

зубчастого мустьє (Чистяков 1996, с. 101, 103). 

«Хостинську культуру» було широко визнано першою культурою 

зубчастого мустьє на Кавказі. Її складали комплекси шести печерних стоянок 

з району Сочі–Адлер–Хоста, для яких простежувалися окремі етапи 

розвитку. Мустьєрські індустрії Ахштирської печери вважалися генетично 
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єдиною лінією розвитку (Векилова 1967). Своєрідність хостинської культури 

проявлялася в низці техніко-типологічних особливостей, що відносили її до 

фасетованих пластинчастих індустрій з левалуазькою технікою розщеплення 

й високим рівнем утилізації виробів, типологічний набір якої, окрім 

зубчастого елемента, відрізнявся наявністю високих скребачок і типово 

мустьєрських знарядь. 

Вона стала «першою ластівкою» у виділенні в подальшому ще кількох 

локальних угруповань індустрійно схожих мустьєрських зубчастих 

комплексів, деяким з яких також примірявся ярлик «археологічної культури» 

(Любин 1989). Два основних таких угруповання проявилися в мустьє 

Імеретії, де в сусідніх долинах річок існували індустрійно відмінні зубчасті 

варіанти пам’яток: індустрії цуцхватського печерного комплексу в долині 

р. Шабатагеле, виділені в кінці 1970-х років Д. М. Тушабрамішвилі, і мустьє 

цхалцительського типу в долині р. Цхалцитела (Сакажіа, Ортвала, Чахаті), 

встановлене М. Г. Ніорадзе вже на початку 1990-х років. 

Цуцхватські індустрії, простежені в основному на матеріалах 

багатошарової Бронзової печери, за Д. М. Тушабрамішвілі становили єдину 

генетичну лінію розвитку нелевалуазького нефасетованого зубчастого мустьє 

в регіоні. З типологічного боку вони характеризувалися поєднанням типово 

мустьєрської групи знарядь із зубчасто-виїмчастими виробами. Розвиток 

проявлявся в поступовій деградації техніки розщеплення із зменшенням 

проценту левалуа та фасетажу. Правомірність об’єднання грузинськими 

дослідниками індустрій цуцхватських печер в рамках локальної мустьєрської 

культури підтримав і В. П. Любін (1984; 1989, с. 53). 

Цхалцительське угрупування, як і «хостинсько-ахштирська культура» 

відносилося до левалуазького фасетованого пластинчастого мустьє з 

переважанням в інвентарі скребел і зубчасто-виїмчастих виробів, а також 

високим процентом верхньопалеолітичних знарядь. Безпосередньо як 

«зубчасте мустьє» М. Г. Ніорадзе було визначено лише індустрію 

мустьєрських шарів печери Сакажіа (Любин 1989, с. 114). Суттєвий рівень 
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схожості цих двох угруповань пізніше дозволив поставити питання про їх 

об’єднання в рамках єдиної археологічної культури 

(Голованова, Дороничев 2003, с. 44). 

На можливість прояву в мустьє Кавказу додаткових вузьколокальних 

угруповань зубчастих індустрій типу «культур» вказували В. П. Любін 

(1970, с. 31, 34; 1977, с. 9) та О. О. Векілова (1973) (пам’ятки у Західному 

Азербайджані, індустрії місцезнаходження Лиса Гора в Північній Осетії), але 

в подальшому це так і не було належним чином обґрунтовано. 

Період виділення археологічних культур доби мустьє на Кавказі (1970–

1980 рр.) збігся з пануванням в тодішньому палеолітознавстві популярного 

бордівського напряму дослідження, що включав як методику типолого-

статистичного аналізу кам’яних зібрань, так й інтерпретацію варіабельності 

мустьє з етнокультурної позиції. В цьому напрямі працював провідний 

спеціаліст з мустьє Кавказу В. П. Любін, але, як і на Заході, паралельно 

розвивалися альтернативні точки зору. 

 

А.1.4 Зубчасте мустьє у кавказькому варіанті «бордівсько-

бінфордських дебатів» 

 

Хоча в радянському палеолітознавстві існували зачатки власної школи 

статистико-типологічного аналізу індустрій (роботи Г. А. Бонч-

Осмоловського), західні розробки виявилися привабливішими й 

перспективнішими. З середини 1960-х років дослідження мустьє на території 

СРСР стали розвиватися із застосуванням універсальної методики Ф. Борда, 

адаптованої та вдосконаленої для кавказького регіону В. П. Любіним (1965), 

який розподілив відомі пам’ятки в межах бордівських варіантів. Якщо раніше 

мустьє Кавказу виглядало одноманітно типовим, то тепер в ньому виразно 

проступили дві основні лінії розвитку: мустьє типове та мустьє зубчасте 

(Любин 1977). Під «лінією розвитку» дослідник розумів низку техніко-

типологічно наближених, але територіально відокремлених індустрій, які 
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могли бути як генетично спорідненими, так і мати різне походження 

(там само, с. 197). 

Разом з методикою Борда було запозичене й «культурну» теорію 

пояснення локальних відмінностей мустьєрських пам’яток. Визнаючи 

багатофакторну основу мустьєрської варіабельності на Кавказі, головним 

чинником В. П. Любін вважав етносоціальні особливості давніх груп, які, 

виникнувши внаслідок територіальної відокремленості різних колективів, 

забезпечували  розвиток і наступність відмінних традицій обробки каменю 

(Любин 1977). 

Однак, на «кавказького Борда» знайшовся і свій «Бінфорд»: з початку 

1960-х років на численних матеріалах гігантського Яштухського 

місцезнаходження розпочав створювати свою «теорію дивергенції» 

мустьєрських індустрій І. І. Коробков, в подальшому крупний спеціаліст з 

палеоліту Близького Сходу та Кавказу. Змішаність різночасових комплексів 

Яштуху становила значну складність в їх дослідженні, але виділенню різних 

культурно-хронологічних груп артефактів сприяла методика локалізованого 

збору підйомного матеріалу, застосована ще першовідкривачем пам’ятки. На 

основі розробок С. М. Замятніна І. І. Коробков дослідив техніко-типологічні 

особливості заготовок (1965а) і нуклеусів (1965б), що разом з різним станом 

збереження предметів дозволило детальніше розчленувати колекції на окремі 

хронологічні групи, прослідкувавши розвиток відмінних технічних традицій 

обробки каменю. Встановлена таким чином строката картина співіснування в 

межах Яштуху індустрій з різними технічними традиціями вимагала логічної 

та обґрунтованої інтерпретації, надати яку мала концепція їхнього 

дивергентного розвитку. В ній, на відміну від типологічно виділених 

мустьєрських варіантів Ф. Борда, дивергентні індустрії розрізнялися в першу 

чергу на технічній основі, адже з типологічного боку вони усі були поєднані 

загальною особливістю виготовлення знарядь – а саме їхньою зубчастою 

обробкою, яку І. І. Коробков визнав спільною для яштухського палеоліту 

«ідеєю зубчастості» (Коробков 1967, с. 205). Звісно, що обмежена локально 
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ця особливість вторинної обробки не відображала перспектив 

конвергентного розвитку, а вказувала на наявність єдиної генетичної основи 

у давньому палеоліті Яштуху. Саме від цієї праіндустрії починалася 

середньопалеолітична дивергенція на технічній основі. Розподіл індустрій за 

особливостями розщеплення каменю мав фаціальний вигляд 

(Bordes 1953; 1961b), відбувався розвиток двох головних індустрійних фацій: 

левалуазької та нелевалуазької. Нелевалуазьку фацію середньопалеолітичних 

індустрій було об’єднано з тейяком. 

Традиційно тейяк сприймався як домустьєрські або ранньомустьєрські 

індустрії, що відрізнялися клектонською технікою розщеплення та 

особливим типологічним складом, де домінували зубчасто-виїмчасті вироби 

за наявності скребачкоподібних форм. І. І. Коробков (1967; 1971) виділив 

окремі етапи в розвитку тейякської лінії індустрій Яштуху: власне тейяк на 

ранньому етапі і зубчасте мустьє на пізньому. Цей розвиток проявлявся в 

першу чергу у прагненні до більшої пластинчастості заготовок, тобто до 

збільшення процента техніки левалуа. Таким чином І. І. Коробков поєднав 

ранній тейяк і пізньозубчасте мустьє в рамках однієї еволюційної лінії 

розщеплення кам’яної сировини. 

Однак, виявилося, що й інша, левалуазька лінія розвитку також 

завершується пізньозубчастою мустьєрською індустрією, що призводило 

процес дивергенції до інтеграційного етапу у вигляді пізньозубчастих 

комплексів, технологічно нівельованих і відмінних лише типологічно 

(Коробков 1971). На початку верхнього палеоліту мустьєрська дивергенція 

повністю щезала, залишаючись характерною рисою економічного розвитку 

лише неандертальської людини. 

Для пояснення такої непростої картини еволюції яштухського мустьє 

І. І. Коробков обрав свіжу на той час гіпотезу функціональної варіабельності 

типів індустрій, розроблену Л. Бінфордом і Л. Фріменом. Але справжній 

факторний аналіз, застосований вказаними дослідниками в їхніх роботах 

(Binford & Binford 1966; Freeman 1966), І. І. Коробковим по відношенню до 



 260 

різних комплексів яштухського місцезнаходження не було проведено, тому 

його висновки залишились на більш умоглядному рівні. На відміну від 

Бінфордів, які ставили характер кам’яної індустрії в залежність від складу 

соціальної групи та виду виробничих операцій, причини технічної 

дивергенції, насправді встановленої переважно за типолого-морфологічними 

ознаками та особливостями патинування артефактів, пояснювалися ніби то 

природним бажанням неандертальців розподілятися на окремі виробничі 

колективи з власними технологіями виготовлення знарядь, обумовленими 

господарською спеціалізацією (Коробков 1967, с. 206). Організаційні критерії 

створення таких жорстко спеціалізованих виробничих угруповань всередині 

генетично єдиної спільноти не було визначено, а економічним підґрунтям 

дивергенції виступало прагнення до ефективнішого господарювання, що 

мало б розпочати процес «сапієнтизації» неандертальців (там само). 

Виробнича спеціалізація тейяксько-зубчастих комплексів Яштуху 

виявилася сильно розмитою. В концепції технічної дивергенції вони постали 

як базові довгочасні поселення з широким спектром господарських робот, 

топографічно локалізовані на віддалених від води ділянках (Коробков 1971, 

с. 86). На таких поселеннях лише одні зубчасті знаряддя могли 

використовуватися для обробки деревини, кістки, шкур (там само). Носіїв 

цих індустрій І. І. Коробков, схоже, схильний називати «споживачами», в той 

час як їм протистоять розташовані ближче до води «здобувачі» – мисливці 

або збирачі, оздоблені левалуазьким пластинчастим інвентарем. Логічно, що 

рівень «споживчої» спеціалізації всередині першої групи індустрій має бути 

доволі високим, але виявити його за особливостями морфології зубчасто-

виїмчастих виробів та ступенем патинування й озалізнення артефактів 

надзвичайно складно. 

З таких позицій пізньозубчаста інтеграція двох технічно відмінних 

фацій однієї спільноти, конкретну причину якої І. І. Коробков затрудняється 

назвати (там само, с. 98), могла означати збільшення рівня «споживання» 
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настільки, що воно призводить не до «сапієнтизації» яштухських 

неандертальців, а до економічного колапсу популяції. 

Звісно, що така надумана «соціально-економічна» інтерпретація 

індустрійних відмінностей мустьєрських комплексів Яштуху закономірно 

зазнала критики (див. Любин 1977, с. 7; Формозов 1977, с. 39). Розходження 

В. П. Любіна та І. І. Коробкова стосовно пояснення індустрійної 

варіабельності в мустьє Кавказу проявилися і в обраних ними методиках 

типологічної класифікації кам’яного інвентарю. Якщо перший адаптував і 

деталізував бордівський метод (Любин 1965), то другий обрав типологічні 

розробки, що мали ще добордівське походження. Як і в їхнього автора,  

зроблено це було саме на матеріалах зубчастої індустрії. 

 

А.1.5 «Функціональний» підхід І. І. Коробкова 

 

Вітчизняну спадщину не було забуто: І. І. Коробков реанімував ідею 

Г. А. Бонч-Осмоловського про робочий елемент знаряддя як базову 

типологічну одиницю (Бонч-Осмоловский 1949), застосувавши її на 

матеріалах місцезнаходження Чахмакли в Західному Азербайджані 

(Коробков, Мансуров 1972). Ця ідея якнайкраще підходила для пояснення 

індустрії як сукупності різнофункціональних поєднань робочих елементів. 

Вона збігалася з «функціональним» підходом до варіативності давнього 

палеоліту й була використана І. І. Коробковим для постановки ширших 

висновків шляхом порівняння різних кам’яних індустрій за групами робочих 

елементів, тобто з господарсько-економічної позиції. Так як лише манера 

оформлення робочого елемента мала традиційне значення, генетично 

споріднені індустрійні єдності утворювалися на дуже широкому 

таксономічному рівні – «шляху розвитку» (термін запропонований 

Г. П. Григор’євим). Ці шляхи розвитку відрізнялися від любінських ліній 

розвитку тим, що не становили відокремлені угруповання індустрійно 

наближених комплексів, а об’єднували індустрії зі схожими 
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функціональними наборами знарядь протягом усього давнього палеоліту. 

Але в баченні І. І. Коробкова так званий «тейяксько-зубчастий» шлях 

розвитку ґрунтувався не на ефекті сировинної конвергенції в еволюції форм 

знарядь, як це передбачав Г. П. Григор’єв, а на закономірностях соціально-

господарського характеру, які тривали ще з ашеля (там само, с. 66). 

«Споживачі-збирачі» яштухського тейяка перетворилися на господарсько-

побутові комплекси з набором функцій «шкребіння-різання-проколювання». 

Як і теорія дивергенції, методика типологічної класифікації зубчасто-

виїмчастих знарядь Бонч-Осмоловського-Коробкова зазнала ретельної 

критики (див. Любин 1977, с. 195; Аникович 1978), хоча знайшлися й її 

прихильники. Так, О. О. Векілова намагалася застосувати ці прийоми до 

зубчастих матеріалів Ахштирської печери, щоправда визнавши складність 

групування знарядь за варіаціями поєднань робочих елементів 

(Векилова 1973, с. 49). 

 

А.1.6 Зміни культурно-типологічної інтерпретації 

 

Незважаючи на те, що на спеціальній нараді дійшли думки про єдність 

зубчастих індустрій на рівні, вищому за археологічну культуру 

(Аникович 1978), виділені зубчасті культури поступово почали «занепадати». 

Із зменшенням популярності «бордізма» та поширенням скептичного 

ставлення до свідомого утворення зубчасто-виїмчастих форм знарядь 

(Шевченко 2015а, б), колишні зубчасті індустрії та їхні угруповання стали 

позбавлятися як сумнівного і непопулярного визначення «мустьє зубчасте», 

так і статусу археологічних культур. Тафономічні експерименти щодо 

«топтання», розпочаті радянською школою трасологів, призвели до 

констатації факту поширення природного або несвідомого утворення 

зубчастої ретуші на більшості згаданих пам’яток (Беляева 1999; 

Голованова, Дороничев 2003; Кулаков 2015; Adler & Tushabramishvili 2004; 

Adler et al. 2012). Виключення категорій зубчасто-виїмчастих артефактів з 
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встановлення культурно-типологічного вигляду індустрій сприяло їх виходу 

із бордівського зубчастого варіанта. 

Д. А. Чистяков в середині 1980-х років вивів з складу «хостинської» 

культури свого вчителя В. П. Любіна індустрії Малої Воронцовської печери, 

визнавши їх після ретельного техніко-типологічного аналізу типовим мустьє, 

збагаченим на зубчасті вироби (Чистяков 1996). Окрім Ахштирської печери, 

в цьому регіоні це була єдина печерна зубчаста пам’ятка з колекціями, 

достатніми для їх культурно-типологічного визначення 

(Голованова, Дороничев 2003). За 20 років мустьєрське локальне 

угруповання в Сочінському Причорномор’ї було взагалі скасовано його 

творцем (Любин, Беляева 2006, с. 85). 

Живучішими виявилися імеретські локальні культурні угруповання 

зубчастого мустьє (цуцхватське та цхалцительське), але й вони зазнали 

типологічної пертурбації. Як демонструє приклад Малої Воронцовської 

печери, варіант мустьє зубчасте дуже просто трансформується в мустьє 

типове, збагачене зубчастими знаряддями. Так сталося й у випадку індустрій 

Бронзової печери, позбавлених «сумнівних» зубчастих виробів та деяких 

інших категорій інвентарю (Любин 1989, с. 44; Adler & Tushabramishvili 2004, 

p. 117). Але як окремі типи ці групи пам’яток збереглися й зараз визнаються 

майже єдиними локальними об’єднаннями з відмінними індустрійними 

традиціями в пізньому мустьє Кавказу (Любин, Беляева 2006). 

Мустьєрський шар Азиха, який раніше вважався зубчастим 

(Коробков, Мансуров 1972; Чистяков 1996), також було віднесено до інших 

типологічних варіантів (Любин 1989; Голованова, Дороничев 2003; 

Гусейнов 2010). 

З початку 1990-х років доцільність використання французьких 

типологічних розробок у класифікації кавказького мустьє було поставлено 

під сумнів (Golovanova & Doronichev 2003). Замість «втискання» 

мустьєрських індустрій Кавказу в бордівські варіанти В. Б. Дороничев 

запропонував їх розподілення на зони культурного впливу, що ґрунтувалося 
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ще на висновках О. О. Формозова про зв’язки південнокавказького мустьє з 

передньоазіатським (Формозов 1977а). За порівнянням кам’яного інвентарю 

та фауністичної складової пам’яток В. Б. Дороничев виділив три культурно-

господарських зони, з яких угрупування зубчастих індустрій (хостинське, 

цуцхватське та цхалцительське) входили до різнокультурного утворення на 

південних схилах Великого Кавказу. Цей конгломерат характеризувався 

переважанням у фауні печерного ведмедя й слідами близькосхідних зв’язків 

в інвентарі цхалцительського типу (левантийське та караїнське мустьє) і 

передньоазіатських в інвентарі цуцхватського типу (загроське мустьє). 

Наявність в Західному Закавказзі трьох хронологічно наближених 

пізньомустьєрських угруповань зубчастих індустрій на різних технологічних 

основах визначає цей регіон як специфічну зону інтенсивних контактів з 

сусідніми історичними областями (Голованова, Дороничев 2003, с. 62). 

В рамках поділу мустьє Кавказу на культурні зони Л. В. Голованова 

здійснила невеличку реорганізацію зубчастих угруповань, приєднавши за 

техніко-типологічною наближеністю до основних пам’яток деякі додаткові, 

що свідчило або про напрямок регіональних зв’язків (хостинської групи з 

Північним Кавказом), або про окремі етапи внутрішнього розвитку самих 

угруповань (цуцхватського типа) (Golovanova & Doronichev 2003; 

Голованова, Дороничев 2005). Найоригінальнішою культурною спільністю 

пізнього мустьє Кавказу дослідницею було визнано хостинську (у складі 

Ахштирської, Малої Воронцовської, Навалишенської печер та 

верхньомустьєрських шарів (3А, 3В, 4А) грота Матузка на Північному 

Кавказі), перехідний характер якої дозволив порівняти її з балканською 

індустрією бачокіро. Завдяки вираженому левалуазькому пластинчастому 

характеру індустрій та наявності верхньопалеолітичного компонента в 

інвентарі Л. В. Голованова запропонувала об’єднати мустьє хостинського 

типу з цхалцительським в окрему групу «перехідного» мустьє 

(Голованова, Дороничев 2003, с. 60; 2005, с. 29). 
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Треба зазначити, що вперше виділений Л. В. Головановою варіант 

східного мікока в Північно-Західному Кавказі, який становив окрему 

культурно-господарську зону (губська культура В. П. Любіна), має виразний 

зубчасто-виїмчастий характер (індекс групи IV складає від 20 до майже 40 %, 

найбільший показник зафіксований в Баракаєвській печері). Цей факт 

пояснюється особливостями господарської поведінки мешканців стоянок, яка 

була спрямована значним чином на деревообробну діяльність 

(Щелинский 1975; Любин 1994; Голованова, Дороничев 2005, с. 48). 

Однак спроба В. Б. Дороничева та Л. В. Голованової була лише 

ревізією концепції культурної варіабельності мустьє Кавказу, застосованої на 

ширшому рівні. Назрівала необхідність пояснення техніко-типологічної 

варіативності мустьєрських індустрій з позицій комплексного (екологічного) 

підходу, який на західних матеріалах впроваджували Г. Діббл і Н. Ролан 

(Dibble & Rolland 1992) та їхні послідовники. Цей напрямок аналізу 

враховував як важливі фактори утворення окремих пам’яток: сировинний, 

тафономічний, зооархеологічний, топографічний, поселенський тощо, так і 

методичні нюанси їх археологічного дослідження 

(Adler & Tushabramishvili 2004). Порівняння низки археологічних ознак 

поселенського та економічного характеру між окремими пам’ятками 

дозволяло підійти до мустьєрської варіативності як відображення різних 

адаптивних стратегій виживання, обраних давніми популяціями відповідно 

до певних екотопів. 

На такому підґрунті з’явилися нові інтерпретації технологічної 

варіативності зубчастих індустрій Кавказу, не пов’язані з окремими 

культурними традиціями або з відображенням різних стадій їхнього 

розвитку. Територіально й хронологічно наближені цуцхватський і 

цхалцительський типи мустьє могли становити різні індустрійні варіації 

(фації) всередині однієї групи – нелевалуазький непластинчастий і 

левалуазький пластинчастий, що обумовлювалося різним рівнем редукції 

сировинних ресурсів (Golovanova, Doronichev 2003, p. 133). Така ж 
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редукційна варіативність проявлялася і серед індустрій хостинської групи 

пам’яток у вигляді сильніше редукованих та фрагментованих зібрань з Малої 

Воронцовської печери. 

Комплексний підхід домінує у поточних дослідженнях, хоча найбільш 

вмотивовані «бордісти» продовжують притримуватися культурної 

інтерпретації відмінних типів мустьє. Тому й складається уявлення про два 

імеретських угруповання пам’яток в сусідніх ущелинах як окремі групи 

неандертальців, що, не контактуючи між собою, мешкали лише в межах своєї 

території і на доступному їм різному типі сировини розвивали відмінні 

традиції його обробки (Любин, Беляева 2006, с. 85). 

Перебіг історії дослідження зубчастого мустьє Кавказу протягом 

останніх десятиліть зайвий раз свідчить, що тенденція до позбавлення 

зубчасто-виїмчастої категорії інвентарю культуровизначальної функції через 

підозру у тафономічному походженні зубчастої обробки має універсальний 

характер у сучасному палеолітознавстві. Але, як показують спеціальні 

дослідження С. Тьєбо (Thiebaut 2005; 2010), далеко не в усіх випадках це 

буде виправданим, і локальні зубчасті варіанти мустьє можуть існувати – 

питання тільки в обґрунтованому доведенні антропогенності зубчастої 

складової індустрій. Проблема пояснення природи цього типу мустьє, 

поширеного на величезній території Старого Світу, має розглядатися лише 

через призму комплексного аналізу основних характеристик зубчастих 

індустрій, бо визнання загального «зубчастого шляху розвитку» не 

відображає всієї специфіки економічної адаптації гомінін в конкретних 

клімато-екологічних умовах протягом плейстоцена. 

 

А.1.7 Деякі напрями комплексного підходу 

 

Остаточний вигляд кавказького зубчастого мустьє формувала низка 

взаємопов’язаних факторів, які включали екологічні умови існування 

стоянок, особливості сировинного забезпечення, стратегій полювання, 
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функціональну спрямованість кам’яних комплексів або «фаціальність» 

всередині них, типи мобільності людських груп, тафономічні умови 

збереження матеріалів. Більшість розглянутих пам’яток розкопувалися за 

старими методиками, а тому жодна з них не надала того масиву інформації, 

на отримання якого спрямовано сучасні комплексні дослідження. 

Так само, як зубчасті індустрії Кавказу відрізнялися за своїми 

технологічними характеристиками, вони базувалися й на утилізації різних 

типів сировини (кремінь, крем’янисті породи, обсидіан, мікрокварцит), але 

скрізь локального походження, що відповідає моделям сировинних стратегій, 

зафіксованим для зубчастого мустьє Франції (Шевченко 2015а). Відмічено 

зв'язок між левалуазьким пластинчастим характером зубчастих індустрій і 

якісною сировиною, а відповідно й меншим рівнем редукції, і навпаки, як у 

випадку цуцхватського мустьє (Adler & Tushabramishvili 2004) або Малої 

Воронцовської печери (Чистяков 1996). 

Дослідження фауністичної складової зубчастого мустьє Кавказу 

здійснювалося лише з палеонтологічної позиції. Зооархеологічний аналіз 

мустьєрських колекцій регіону було запроваджено відносно нещодавно й 

наразі для жодної зубчастої пам’ятки не проведено. Основні зубчасті 

угруповання Колхідської гірської провінції характеризувалися майже повним 

переважанням кісток печерного ведмедя, тому їх носіїв було визнано 

спеціалізованими мисливцями на цього звіра (Любин, Соловьев 1971; 

Любин, Барышников 1985), й виділено В. Б. Дороничевим в окремий 

культурно-господарський тип. Виключення становили лише основні 

горизонти Бронзової печери, де домінував бізон. Однак зараз роль мустьєрців 

у накопиченні остеологічних решток печерного ведмедя переглянуто вбік її 

зменшення (Голованова, Дороничев 2005). Це пов’язано з усвідомленням 

факту ефемерності заселення печер давніми людьми, між візитами яких там 

безроздільно хазяйнували печерні ведмеді та інші хижаки, виступаючи 

основними агентами появи кісток. Природна смерть звірів в своїх лігвах 

може пояснювати і знаходження анатомічно цілих частин кістяків або 
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черепів в так званих «ритуальних» печерах (печера Верхня цуцхватського 

комплексу). Проте за частку кісток печерного ведмедя все ж таки несуть 

відповідальність люди, на що вказують сліди нарізок на них кам’яними 

знаряддями (Любин 2006). 

Якщо печерний ведмідь був головним супутником носіїв індустрій 

зубчастого мустьє Кавказу, то ким були вони самі? Відповідь на це мали дати 

знахідки антропологічних решток, але вони доволі нечисленні: в основному 

окремі зуби та дрібні кістки гомінін. Найкращі знахідки походять з печери 

Сакажіа: фрагменти черепа, окремі зуби та щелепа з зубами. За оцінкою 

грузинських антропологів сакажійська мустьєрська людина має змішані 

видові ознаки, властиві як класичним неандертальцям, так і близькосхідним 

«просунутим» неандертальцям, або навіть людині сучасного типа, що 

загалом відносить ці рештки, як і зуби з Цуцхваті, до палеоантропів, хоча з 

відокремленим положенням всередині групи (Габуния, Векуа 1985). Суміш 

архаїчних і прогресивних ознак демонстрував також моляр з мустьєрських 

шарів Ахштирської печери, знайдений, правда, в лабораторних умовах 

(Векилова 1967). Віднесена до викопної людини сучасного типу 

(Векилова, Зубов 1972), знахідка є сумнівною з точки зору умов її залягання 

у культурних відкладах і може не належати до мустьєрського контексту 

(Голованова, Дороничев 2005). Отже, з зубчастим мустьє, принаймні в 

басейні р. Квіріли, схоже, пов'язаний окремий кавказький різновид 

неандертальської людини. 

Трохи більше зубчастим пам’яткам Кавказу пощастило з трасологічним 

і експериментальним напрямками аналізу. Матеріали з Малої Воронцовської 

печери стали об’єктом дослідження С. А. Семенова – основоположника 

методу бінокулярного вивчення слідів використання на кам’яних знаряддях. 

Мікротрасологічні особливості цієї своєрідної мікролітоїдної індустрії з дуже 

високим ступенем редукції дозволили досліднику дійти до низки цікавих 

висновків (Семенов 1972). Так, характерна для зубчастих індустрій 

неправильна альтернативна крайова ретуш могла утворюватися від 
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використання робочого краю в якості ретушера для виготовлення інших 

знарядь. Оригінальним є пояснення наявності широких ділянок 

заполірування та лінійних слідів на виступаючих краях деяких виробів – 

внаслідок їх втоптування в підлогу печери та тривалого контакту з жорсткою 

підошвою ніг мешканців стоянки. Однак, існують й інші думки щодо 

природи агентів впливу на вказані артефакти (Чистяков 1996, с. 24). 

Ідеї С. А. Семенова  про топтання артефактів давніми людьми призвели 

до постановки відповідних експериментів, що мали на меті з’ясувати 

тафономічний контекст утворення зубчасто-виїмчастої ретуші 

(Аникович 1978; Щелинский 1983). У 2001 р. «витоптування» артефактів 

було проведено С. О. Кулаковим та Є. Ю. Гирею конкретно в умовах 

Ахштирської печери. Експеримент показав, що своєю «зубчастістю» 

хостинське мустьєрське угруповання зобов’язане присутності у культурних 

шарах великої кількості вапнякового щебеня від руйнації стінок і стелі печер, 

і всі зубчасто-виїмчасті знаряддя насправді виникли через їх природне биття 

в культурних горизонтах (Кулаков 2015, с. 37). 

Співвідношення різних категорій кам’яного інвентарю в конкретних 

індустріях дозволяє визначити обрані давніми групами людей моделі 

поселення, як це було показане для деяких культурних угруповань мустьє 

Кавказу в роботі В. П. Любіна (1977). Моделі поселення (соціально-

економічний профіль пам’яток за В. П. Любіним) в першу чергу пов’язані з 

типами стоянок. Для зубчастого мустьє Кавказу властиві печерні 

місцезнаходження в вапнякових урвищах по краях річкових долин, які 

топографічно відображають таку ж саму схему експлуатації ресурсів, що 

зафіксована й для зубчастих пам’яток Франції (Шевченко 2015а) – 

одночасний доступ до різних екологічних зон від глибокої залісненої долини 

річки до відкритого плато. Але, на відміну від французького печерного 

зубчастого мустьє, кавказьке не характеризується перестиланням в межах 

однієї пам’ятки культурних горизонтів різних мустьєрських індустрійних 
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варіантів, – такий випадок зафіксований хіба що на Лусакерті І 

(Ерицян 1975). 

Більшість зубчастих стоянок містять одноманітні індустрії, часто 

розпорошені в значних товщах літологічних відкладів (до 18 м в Бронзовій 

печері), де можуть виділятися окремі культурні горизонти, пов’язані з 

послідовними етапами розвитку цих індустрій. Тому моделі поселення 

здебільшого відносяться до базових, опорних стоянок, на яких здійснювався 

весь «ланцюжок» розщеплення локальної кам’яної сировини й тривав 

основний комплекс господарських робіт. Цей висновок підтверджують сліди 

горіння та рештки вогнищ в мустьєрських шарах хостинських, цуцхватських 

печер, печери Сакажіа (Голованова, Дороничев 2005). В окремих випадках на 

одній стоянці могли застосовуватися різні моделі поселення: базові стоянки 

змінювалися сезонними мисливськими таборами. Однак, незважаючи на 

тривалість епізоду заселення, вони не були постійними. На зміну людям до 

печер поверталися їхні справжні господарі – печерні ведмеді та інші хижаки, 

яких новим мешканцям знов доводилося виганяти з насиджених лігв. 

Таким чином, на Кавказі зубчасте мустьє пов’язане з відносно 

тривалими заселеннями облюбованих хижаками печер, під час яких 

здійснювався широкий спектр господарських операцій з обробки деревини, 

мисливської здобичі, шкур тварин, виготовлення нових знарядь тощо. 

Ще одним важливим питанням, відповідь на яке має надати 

комплексний аналіз, є походження зубчастого мустьє на Кавказі, хід його 

розвитку та характер зв'язків з верхньопалеолітичними індустріями, що 

раптово з’являються в регіоні 38–34 трт. На жаль отриманої поки що 

інформації вкрай недостатньо для з’ясування вказаних моментів. 

 

А.1.8 Еволюція зубчастого мустьє Кавказу 

 

З хронологією стратифікованого мустьє Кавказу не надто гарна 

ситуація: абсолютних дат бракує, і кореляцію геостратиграфічних даних зі 
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стадіями океанських відкладів було проведено відносно нещодавно 

(Голованова, Дороничев 2003). Більшість зубчастих пам’яток групується 

протягом середнього вюрму (КІС 4–3) і є останніми в тих послідовностях, де 

їм наслідують верхньопалеолітичні індустрії. 

Початково існувала думка щодо місцевих, ашельських коренів цих 

індустрій (Коробков 1967; Любин 1977): ніби кавказький ашель еволюціонує 

в мустьє типове і мустьє зубчасте (Любин 1989, с. 92), від якої потім 

відмовилися (Любин, Беляева 2006, с. 74). Знайдені сліди зв’язків 

імеретських зубчастих індустрій із загроським мустьє можуть вказувати на 

ранні міграції носіїв цих індустрій з півдня. Дійсно, через роль Кавказького 

хребта як неподоланного природного бар’єра, на Південному Кавказі 

розвивалися мустьєрські осередки, пов’язані походженням з 

близькосхідними та передньоазіатськими культурними традиціями. 

Однак, найдавніші індустрії зубчастого мустьє на левалуазькій основі 

було відкрито в послідовності печери Миштулагти-лагат в Північній Осетії, 

де середня пачка шарів з цими комплексами відноситься до проміжку часу 

від 250 до 70 трт. Це може вказувати все ж таки на існування шляхів через 

головний гірський хребет для середньоплейстоценових гомінін 

(Любин 1994). Пізніше зубчасті індустрії яскраво проявляються південніше, 

вже за Кавказьким хребтом, де найщільніше угруповання зубчастих пам’яток 

в Колхідській гірській провінції потрапляє в межі КІС 3. Якщо раніше на базі 

спільної типології припускалася генетична наступність між зубчастим мустьє 

та верхнім палеолітом (Любин, Щелинский 1967; Любин 1989; 

Golovanova, Doronichev 2003), то зараз доведена її повна відсутність під час 

переходу до верхнього палеоліту в регіоні (Голованова, Дороничев 2005; 

Adler 2009; Moncel et al. 2013). Як і у Франції (Шевченко 2015а), зубчасті 

індустрії виявилися «останнім подихом» неандертальців на цих теренах, бо 

саме вони підстилають верхній палеоліт на тих стоянках, де спостерігається 

«перехідна» стратиграфія. 
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Поява й розвиток зубчастих індустрій Кавказу становлять складне 

питання, для розв’язання якого бракує даних. Хоча вони проявляються в 

різних регіонах Кавказу, найбільше скупчення зосереджене в Закавказзі, в 

Колхідській гірській провінції (хостинське, цуцхватське, цхалцительське 

угруповання). Ці типи пам’яток дуже своєрідні в межах регіону та їхнє 

походження наразі невирішене (Голованова, Дороничев 2003). Хоча ніби то 

було прослідковано ознаки еволюційного розвитку між послідовними 

мустьєрськими горизонтами на окремих стоянках (Ахштирська печера), зараз 

їх внесок в постання верхнього палеоліту на Кавказі заперечується 

дослідниками. Зубчасте мустьє, принаймні в колхідському регіоні, 

відображає фінальний варіант адаптивної стратегії неандертальців, який, 

однак, тривав кілька десятитисячоліть, щоб визнаватися успішним. Чи було 

йому покладено кінець прибульцями, що займали ту ж саму еконішу 

суперхижаків, але мали набагато більш розвинуті соціальні зв’язки, 

підтверджені застосуванням ефективної метальної зброї (Marean 2015)? 

Останні спроби нового датування давно розкопаних пам’яток вказують на 

можливість вимирання неандертальців на Південному Кавказі ще до появи 

Homo sapiens (Pinhasi et al. 2012). Це суперечить уявленням про цей регіон як 

ще один неандертальський рефугіум, де два види людей короткий час 

співіснували, конкуруючи за одні й ті ж самі ресурси (Adler 2009). 

 

А.1.9. Висновки 

 

Універсальність методологічних змін у світовому палеолітознавстві 

сприяла тому, що історія дослідження зубчастого мустьє Кавказу пройшла в 

принципі ті ж самі етапи, що й скрізь в Євразії: спочатку через непомітність 

зубчастих індустрій на фоні однотипного мустьє, потім через «вибух» 

зубчастих пам’яток та культур, виділених на основі типології Ф. Борда, щоб 

нарешті «згаснути» під впливом скепсису, віддавши першість у визначенні 

індустрій технологічним чинникам (Moncel et al. 2013). 
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Хоча тут можна відмітити й свої особливості, головною з яких є 

соціологічний акцент інтерпретацій мустьєрської варіабельності в 

радянському палеолітознавсті (Беляева 1999, с. 186): об’єднання типологічно 

схожих пам’яток на мікро- й макрорівнях як локальних археологічних 

культур і надкультурних «шляхів розвитку» (тейяко-зубчастий). З 

методологічного боку оригінальним стало застосування саме на зубчастих 

індустріях Кавказу поновленої типологічної методики Г. А. Бонч-

Осмоловського, не відміченої у західних дослідженнях. 

 

А.2 Іспанія 

 

Піренейський півострів часто вважається «рефугіумом» для останніх 

неандертальців, але зубчасте мустьє зафіксовано переважно в його північній 

частині, саме там, де з’явилися перехідні індустрії й ранній ориньяк 

(d’Errico et al. 1998; Vaquero et al. 2006). На півночі Іберії відомо 6 стоянок з 

мустьєрськими зубчастими індустріями (Thiébaut 2005) – всі вони 

представлені печерами або навісами. Дві з них знаходяться на сході Каталонії 

(навіси Абрі Романі та Агут), три в Кантабрії (печери Морін, Ля Флеча, Ель 

Пендо) і одна в Астурії (печера Ель Конде). Пізніше мустьє в навісі Агут 

було передатоване як фінальний палеоліт (Thiébaut 2010). В одному з 

останніх зведень (Santamaria 2013) фігурують ще три нещодавно досліджені 

стоянки, яких не було залучено до аналізу С. Тьєбо. Вони виходять за межі 

окресленої зони: печера Боломор у Валенсії, печера Бахондільо на 

південному узбережжі Іспанії та Колумбейра на півдні Португалії. Разом 

нараховується 17 окремих індустрій зубчастого мустьє, які становлять 18% 

усіх мустьєрських фацій на півострові (там само). 

Більшість з цих багатошарових місцезнаходжень було відкрито ще в 

останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст. і до 1950-х років досліджувалося 

старою школою іспанських археологів (А. Романі і Герра, Х. Карбальо, 

Р. комте де ла Вега ель Селья). Як зубчасте мустьє за схемою Ф. Борда 
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індустрії каталонських пам’яток визначили в 1950–1960-х роках  Е. Ріполь та 

відомий французький палеолітознавець Г. де Люмлей. 

Відтоді розпочалася нова фаза дослідження іспанського мустьє, яка 

позначилася залученням до проблематики палеоліту Європи спеціалістів з-за 

океану. Особливо плідно працювали представники «процесуальної» 

археології, які заклали основи комплексного аналізу здобутих матеріалів. 

«Іспанським Бінфордом» став його однодумець Леслі Фрімен. У 1960–1970-х 

роках він разом з іспанськими колегами (Х. Гонсалес Ечегарай) розкопував 

окремі з вказаних пам’яток і вивчав раніше отримані колекції в рамках своєї 

узагальнюючої роботи з мустьє Кантабрії. Під час розкопок печери Морін 

ним було застосовано низку новітніх для іспанської археології методик 

(мікростратиграфічний і літологічний аналіз, трьохвимірна фіксація знахідок, 

збирання дрібних артефактів тощо) паралельно з міждисциплінарним 

підходом до вивчення пам’ятки (Clark 2013). 

Неприйняття бордівської «культурної» моделі пояснення локальних 

відмінностей в мустьє відправило Л. Фрімена до табору прихильників 

«функціональної» гіпотези. Дійшовши висновку, що одні й ті ж самі 

мустьєрські варіанти Ф. Борда існували в суттєво різних екологічних умовах, 

а тому не могли представляти окремі «культурні ареали» з етнографічної 

позиції, Л. Фрімен, разом з Л. Бінфордом, визнав їх комбінаціями різних 

наборів знарядь, призначених для спеціалізованих операцій (Freeman 1966). 

Факторний аналіз іспанських зібрань показав, що типовий інструментарій 

зубчастого мустьє асоціюється з використанням знарядь для різання та 

рубання, але у порівнянні з іншими фаціями він містить найменшу кількість 

наборів знарядь і відповідно ним виконується найменше число різних 

операцій. 

З початку 1980-х років поступово став впроваджуватися 

багатофакторний підхід до причин мустьєрської варіабельності, в 

подальшому пов'язаний з іменами Г. Діббла та Н. Роллана. В новому світлі 

мустьє Іспанії виглядало більш як безперервний контініум варіацій двох 
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основних категорій знарядь (зубчасто-виїмчастих і скребел), а не 

відокремлені угруповання бордівських фацій (Barton 1987). З відходом від 

типології Ф. Борда обмежувалось вживання «фаціальних» термінів стосовно 

мустьєрських індустрій. Те, що було зубчастим мустьє, тепер часто 

характеризується як середньопалеолітична індустрія з домінуванням 

зубчастих виробів в інвентарі і т.п. 

Сучасна комплексна модель досліджень окремо взятої пам’ятки 

найкраще проявилася на прикладі навісу Абрі Романі (Carbonell et al. 1994; 

Vaquero et al. 2001; Picin & Peresani 2011; Chacon et al. 2013; 

Vaquero et al. 2014) – єдиної в Іспанії багатошарової стоянки, представленої 

виключно індустріями зубчастого мустьє, які розвивалися протягом 10 тисяч 

років. Головною метою міждисциплінарного підходу є реконструкція 

моделей поведінки гомінід, які залишили конкретні культурні нашарування. 

Унікальність навісу полягає в тому, що його горизонти заселення майже не 

зазнали пізніших деформацій – там добре збереглася як фауна, так і численні 

рештки вогнищ (більше 200), і навіть відбитки деревинного матеріалу. 

Новітні розкопки стоянки розпочалися в 1983 р. під керівництвом 

Еудальда Карбонеля. Заради просторової інтерпретації культурні горизонти 

розкривалися широкими площами (понад 200 м²). Наразі пам’ятка має світове 

значення як зразок реконструкції просторової поведінки і соціальної 

організації неандертальців. Отримані дані надають доволі деталізовану 

картину життя неандертальців Абрі Романі. 

Домінуючою сировиною була місцева крем’яниста порода (черт), яка 

розщеплювалася переважно з дископодібних нуклеусів. Аналіз «chaîne 

opératoire» показав особливості технологічної поведінки мешканців стоянки, 

яка відрізнялася на різних горизонтах стратегіями транспортування сировини 

і рівнем планування її розщеплення (ієрархічна та неієрархічна моделі), що 

було пов’язано з тривалістю епізодів заселення та розміром людських груп 

(Vaquero et al. 2001; Chacon et al. 2013). 
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За даними зооархеології неандертальці Абрі Романі постають 

справжніми мисливцями на великих травоїдних – коня та благородного 

оленя, частини туш яких (голови та проксимальні частини кінцівок) 

доставлялися на стоянку для подальшої переробки. Припускається, що для 

ефективного полювання вистачало простих відщепів, отриманих з 

дископодібних нуклеусів (Picin & Peresani 2011). 

Просторове розповсюдження культурних решток вказує на те, що 

розбирання здобичі та розбивання великих кісток для вилучення кісткового 

мозку здійснювалася на окремих, більш периферійних ділянках, в той час як 

основна активність тривала біля вогнищ, у так званих «домашніх» зонах 

навісу. Саме там збиралися сімейні групи неандертальців для розщеплення 

каменю, приготування їжі, розбивання дрібних кісточок, сну та обігріву. 

Концентрація активності на стоянці біля вогнищ є характерною для 

етнографічних груп мисливців-збирачів, тобто соціальна організація 

неандертальців була наближена до сучасного типу (Vaquero et al. 2001, 

p. 108). 

Дослідження залишків деревини визначило сосну як головну породу 

для збирання хмизу і виготовлення дерев’яних знарядь і конструкцій. Цікаво, 

що попри значну діяльність з обробки деревини на стоянці, трасологічний 

аналіз зубчастих виробів свідчить про їх переважне використання в операціях 

з розбирання здобичі (Chacon et al. 2013). 

Поширений ремонтаж крем’яних сколів та їхні просторові зв’язки в 

межах окремих горизонтів не лише локалізують певні стадії послідовності 

розщеплення, а й ставлять цікаву проблему вторинного використання 

артефактів, яке на Абрі Романі може відображатися в отриманні дрібних 

заготовок з відщепів і в свідому переміщенні артефактів по стоянці 

(Vaquero et al. 2014). 

На усіх горизонтах заселення навіс використовувався як базова 

стоянка, де господарська активність відбувалася за схожою схемою. Окремі 
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відмінності між горизонтами в першу чергу вважаються наслідками 

тривалості заселення та розміру групи поселенців (Vaquero et al. 2001). 

Розуміння моделей поведінки на різних горизонтах Абрі Романі додає 

до з’ясування факторів, відповідальних за індустрійні варіації в середньому 

палеоліті. Схоже, що виражена зубчастість не пов’язана ні з певними 

кліматичними умовами, адже індустрії Абрі Романі існували як в холодні, так 

і в тепліші періоди, ні з певною функціональністю стоянки, адже зубчастими 

знаряддями виконували різні операції. Зубчаста обробка більш виглядає не 

«морфотипом», а атрибутом індустрійного контексту, відображаючи зв’язки 

між зовнішніми факторами та особливостями технічної системи 

(Carbonell et al. 1994, p. 53; Vaquero et al. 2001, p. 100, 109). У випадку Абрі 

Романі, де всебічний аналіз доставляє найповнішу реконструкцію поведінки 

неандертальських носіїв зубчастих індустрій, зубчасте мустьє як окрема 

техніко-економічна система становить організацію базових стоянок з 

домашньою активністю в комфортній зоні захищених навісом вогнищ. 

У своєму глобальному синтезі зубчастого мустьє С. Тьєбо віднесла 

Північну Іспанію разом з сусідньою Францією до основного ареалу цього 

типу пам’яток (Thiébaut 2005, 2010). За типологічним членуванням 

зубчастого мустьє (Thiébaut 2005, T. II, p. 572–577) всі індустрії стоянок 

Північної Іспанії, окрім Ель Конде, потрапили на першому таксономічному 

рівні до групування з домінуванням в інвентарі зубчастих виробів 

(ансамбль 1). Ель Конде було віднесено до ансамблю 2 з переважанням 

виїмчастих знарядь та великою кількістю ретушованих відщепів. На другому 

таксономічному рівні (рис. 10) індустрії Морін і Ель Пендо разом із 

зубчастим мустьє Нубії склали гетерогенну групу 4, яка характеризувалася 

збільшеним процентом верхньопалеолітичних виробів, здебільшого 

атипових. Індустрії двох горизонтів Абрі Романі (Ja, E) було розподілено між 

групами 1 і 2, що відрізнялися роллю в інвентарі виїмчастих знарядь, скребел 

і ретушованих відщепів. Ля Флеча зайняла позицію на межі груп 2 і 3 зі 

збільшеною кількістю скребел, але різним показником виїмчастих виробів. 



 278 

Класифікація С. Тьєбо показала типологічне різноманіття зубчастого 

мустьє Іспанії всередині єдиної техніко-економічної групи, але хронологічно 

всі вказані пам’ятки відносяться до фінального мустьє, потрапляючи в межі 

КІС 3. Це напряму ставить питання, як в принципі й скрізь в ареалі 

зубчастого мустьє, про його роль у процесі переходу до верхнього палеоліту, 

тим більше що територія Піренейського півострова вважалася одним з тих 

нечисленних регіонів в Євразії, де співіснування неандертальців з Homo 

sapiens тривало доволі довгий час. Гіпотеза «кордону Ебро» розмежувала 

зони, освоєні різними видами людей (d’Errico et al. 1998), і зубчасте мустьє 

якраз характерне для півночі Іспанії, підстилаючи в одних і тих самих 

послідовностях шательперрон і ориньяк. Наразі постулюється значна 

складність перехідної проблематики для цього регіону, що відбиває 

нестабільне хронологічне положення пам’яток, адже нові дати роблять 

фінальне мустьє більш раннім, а ориньяк більш пізнім, ніж вважалося до 

сьогодні. Викристалізовуються дві кардинально протилежні позиції: 

заперечення локального переходу між фінальним мустьє і верхнім 

палеолітом (Maroto et al. 2012) і визнання його «мозаїчного» характеру 

(Maillo-Fernandez et al. 2011), що передбачає появу елементів сучасної 

поведінки ще в мустьє й переживання мустьєрських рис у верхньому 

палеоліті. Крапки над «і» розставить вдосконалення датування за 

радіокарбоном разом зі знахідками антропологічних решток носіїв 

фінальномустьєрських, перехідних і ориньякських індустрій. Але, схоже, що 

і в цьому регіоні проявиться загальна тенденція до належності зубчастих 

індустрій останнім групам неандертальців, які вимерли ще за кілька 

тисячоліть до появи людей сучасного типу. 
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ДОДАТОК Б.  

Таблиці 

  

Таблиця 1 

 

Андріївка 4. Склад крем’яних колекцій з верхнього та нижнього шарів за 2012–

2014 рр. (модифіковане за Залізняк, Шевченко 2015) 

 

АНДРІЇВКА 4 (колекція 2012–2014 рр.) Верхній 

шар 

Нижній 

шар 

Нуклеуси дископодібні 

                    однобічні 

                    двобічні 

                    атипові 

 

9 

12 

11 

 

16 

3 

                  односторонні паралельного зняття 

                    одноплощинні 

                    двоплощинні 

                    багатоплощинні 

                    дрібні одноплощинні, в т. ч. чопери 

                    нуклеподібні уламки кременю 

 

 

11 

6 

12 

13 

31 

 

21 

6 

10 

 

14 

Відбійники 3  

Пластинчасті сколи 154 45 

Луски (до 1,5 см діаметром) 4143 2296 

Відщепи та уламки кременю 5510 1781 

Конкреції 23 27 

Відщепи з ретушшю 571 292 

Знаряддя з ретушшю 

Гостроконечники  8 

Зубчасті знаряддя 

               на пластинах 

               на овальних первинних відщепах 

               на відщепах однолезові 

                                     дволезові 

                з ретушшю по периметру 

 

60 

54 

154 

29 

15 

65 

Скобелі одинарні 

               подвійні 

               подвійні з шипом 

               багатолезові конвергентні трикутні 

                                     видовжені 

86 

15 

7 

5 

3 

39 

6 

1 

Скребла однолезові 

               дволезові 

               конвергентні 

46 

4 

3 

18 

Біфаси (в том числі фрагменти) 5 5 

Скребачки (атипові) 24  

Різці (атипові) 10  

Усього знарядь 530 142 

Загальна кількість крем’яних виробів 11163 4543 
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Таблиця 2 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Типологічний склад групувань крем’яних артефактів 

В. М. Степанчуком з колекції, отриманої в 2012 р. (модифіковане за Степанчук та ін. 

2013б) 

 

 «витачівський комплекс» серія «із 

червоних 

відкладів» 

Нуклеуси дископодібні   

однобічні присутні  

двобічні присутні 1 

напівоб’ємні для пластин присутні  

Відщепи з ретушшю 19 2 

Пластин. сколи з ретушшю 4  

Біфаси (фрагменти) 1 4 

Гостроконечники  1 (?) 

Скребла повздовжні 4 3 

поперечні 3  

з «шипом»  1 

подвійні 6 2 

конвергентні 1 2 

кутові 5 1 

Вироби із шипоподібними 

елементами 

 3 

Виїмчасті 10  

з «шипами» 17  

Зубчасті 10  

з «шипами» 12 4 

Скребачки (атипові) 4 1 

Різці 2  

Комбіновані форми   

Пластин. скол з ретушшю + 

скребачка 

 1 

Усього 98 26 
 

Таблиця 3 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Категорійний склад індустрії за колекцією 2015 р. з двох 

окремих ділянок основного розкопу (n=2872) 

 

Категорія артефактів Ділянка розкопу Усього 

В–Ж, 3–7 Р–Т, 13–16  

Нуклеуси    

доцентровий однобічний 4 1 5 

паралельний плаский одноплощадковий 8 2 10 

багатоплощадковий  1 1 

нуклеподібні уламки 12 11 23 

Відбійники 4  4 

Сколи та їхні фрагменти > 3 см    

відщепи цілі 74 85 159 

>> фрагменти 340 363 703 
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Пластини/пластинки цілі 2 13 15 

>> фрагменти 72 16 88 

Сколи та уламки < 3 см    

мікросколи (лусочки) 188 215 403 

уламки 677 285 962 

Конкреції, гальки та їхні уламки 10 7 17 

Сколи/уламки з ретушшю або слідами 

використання 

154 179 333 

Знаряддя    

Скребла    

прості прямі 7 14 21 

>> опуклі 4 5 9 

>> увігнуті 2 2 4 

подвійні 2 3 5 

багатолезові 3  3 

Зубчасті (макро/середні виїмки > 7 мм) 20 14 34 

Виїмчасті    

прості 16 14 30 

подвійні  1 1 

Дзьобоподібні 14 10 24 

Вістря 5  5 

Скребачки 9 2 11 

Різці 3 1 4 

Тронковані вироби 5  5 

Біфаси  1 1 

Чопінги 1  1 

Комбіновані форми 4  4 

Разом артефактів (в тому числі знарядь) 1640 (95) 1245 (67) 2885 

(162) 

 

Таблиця 4 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Ділянка основного розкопу В–Ж, 3–7. Категорійний склад 

індустрії за горизонтами взяття матеріалу (пм – підйомний матеріал) (n=1640) 

 

Категорія 

артефактів 

Горизонти взяття (м) Усього 

 пм 0–0,2 0,2–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1 1–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6  
Нуклеуси     2 3 4 2 1 12 
Нукл. 

уламки 
    1 3 8   12 

Відбійники       2 1 1 4 

Сколи > 3 см           

відщепи цілі  3 1 1 10 19 21 15 4 74 

>>фрагменти 13  3 3 15 55 161 66 24 340 

пласт. цілі      1  1  2 

>>фрагменти 2    3 11 47 6 3 72 

Сколи < 3 см           

Лусочки 10   2 13 17 85 47 14 188 

Уламки 34 4 13 13 83 134 339 51 6 677 

Конкреції 2    3 2 3   10 
Рет. сколи, 

уламки 

14 1 1 2 12 14 88 20 2 154 

Знаряддя           

цілі     4 8 54 11 6 83 
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фрагменти     1 2 7 1 1 12 

Разом 75 8 18 21 147 269 819 221 62 1640 
 

Таблиця 5 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Ділянка основного розкопу Р–Т, 13–16. Категорійний 

склад індустрії за горизонтами взяття матеріалу (n=1245) 

 

Категорія 

артефактів 

Горизонти взяття (м) Усього 

 пм 0–0,2 0,2–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1 1–1,2 1,2–1,4 1,4–1,8  
Нуклеуси       4   4 

Нукл. 

уламки 
   1  1 3 5 1 11 

Відбійники           

Сколи > 3 см           

відщепи цілі 3  3  7 3 32 28 9 85 

>>фрагменти 2  15 6 28 30 117 123 42 363 

пласт. цілі    1   1 9 2 13 
>>фрагменти   3  1 1 6 4 1 16 

Сколи < 3 см           

Лусочки  3 1  7 12 36 105 51 215 

Уламки 2 2 9 2 10 29 58 116 57 285 

Конкреції       2 4 1 7 

Рет. сколи, 

уламки 

3 1 18 4 7 10 35 79 22 179 

Знаряддя  1 4 3 3 1 20 28 7 67 

Разом 10 7 53 17 63 87 314 501 193 1245 
 

Таблиця 6 

 

Андріївка 4. Порівняння індустрій верхнього та нижнього шарів за колекцією 2015 р. 

 

Категорія артефактів Культурний шар 

Верхній Нижній 

Нуклеуси   

доцентровий однобічний 5 4 

>> двобічний  1 

паралельний одноплощадковий 10 4 

>> двоплощадковий  7 

багатоплощадковий 1 1 

зі сколюванням «від леза»  2 

комбінованого сколювання  1 

нуклеподібні уламки 23 7 

Відбійники 4 2 

Сколи та їхні фрагменти > 3 см   

відщепи цілі 159 60 

>> фрагменти 703 154 

Пластини/пластинки цілі 15 8 

>> фрагменти 88 29 

Сколи та уламки < 3 см   

мікросколи (лусочки) 403 304 

уламки 962 134 

Конкреції, гальки та їхні уламки 17 4 

Сколи/уламки з ретушшю або слідами 333 71 
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використання 

Знаряддя   

Скребла   

прості прямі 21 7 

>> опуклі 9 3 

>> увігнуті 4 3 

подвійні 5 2 

багатолезові 3  

Зубчасті   

макро/середньозубчасті (виїмки > 7 мм) 34  

мікрозубчасті  3 

Виїмчасті   

прості 30 6 

подвійні 1  

Дзьобоподібні 24 2 

Гостроконечники/вістря 5 2 

Скребачки 11  

Різці 4  

Тронковані вироби 5  

Біфаси 1 3 

Чопінги 1 1 

Комбіновані форми 4 2 

Разом артефактів (в тому числі знарядь) 2885 

(162) 

827 (34) 

 

Таблиця 7 

 

Андріївка 4 (Нижній шар). Ділянка основного розкопу В–Ж, 3–7. Категорійний склад 

індустрії за горизонтами взяття матеріалу (n=827) 

 

Категорія 

артефактів 

Горизонти взяття (м) Усього 

 2–

2,2 

2,2–

2,4 

2,4–

2,6 

2,6–

2,8 

2,8

–3 

3–

3,2 

3,2–

3,4 

3,4–

3,6 

3,6–

3,8 

3,8

–4 

4–4,3  

Нуклеуси  1   3 2 3    7 16 

Нукл. 

уламки 
1   1 1  1 2 2  3 11 

Відбійники 1         1  2 
Сколи > 3 см             

відщепи цілі 5 3 4 3 2 8 3  8 1 23 60 

>>фрагменти 11 11 7 15 15 12 9 10 16 4 48 158 

пласт. цілі 2   2       4 8 

>>фрагменти 1 2 2 2 2 4   1 1 10 25 

Сколи < 3 см             

Лусочки 23 11 5 4 11 14 19 36 43 8 128 302 

Уламки 6 5 4 3 7 6 8 4 11 2 80 136 

Конкреції      1     3 4 

Рет. сколи, 

уламки 

10 4 5 7 2 2 9 3 3 2 24 71 

Знаряддя             
цілі 2 2 2 3 1 3 7 5 3 2 4 34 

Разом 62 39 29 40 44 52 59 60 87 21 334 827 
 

Таблиця 8 
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Андріївка 4 (верхній шар). Категорійний склад індустрії 

 

Нуклеуси та 

нукл. уламки 

Сколи та 

уламки  

> 1,5–3 см 

Сколи та 

уламки  

< 1,5–3 см 

Ретушовані 

сколи і знаряддя 

Усього 

138 6689 5527 1339 13693 

1.2 % 48.8 % 40.3 % 9.7 % 100 % 
 

Таблиця 9 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Типологія нуклеусів 

 

Тип нуклеуса Кількість % 

доцентровий 
однобічний 14 

30 24 
двобічний 16 

підпаралельний 
одноплощадковий 24 

34 27,2 
двоплощадковий 10 

ортогональний 9 9 7,2 
багатоплощадковий 4 4 3,2 

зі сколюванням від «леза»  8 
20 16 

чопінгоподібний 12 
пренуклеус 2 2 1,6 

нуклеподібний уламок 26 26 20,8 

Усього 125 125 100 
 

Таблиця 10 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Типи ударних площадок протопризматичних нуклеусів 

 

 Кіркова Гладка Грубопідправлена 

Ортогональні  3  
Багатоплощадкові  7 4 
Одноплощадкові 1 4 3 
Двоплощадкові  12 5 

Усього 1 26 12 
 

Таблиця 11 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Характер ударних площадок сколів (n=286) 

 

К
ір
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п
р
я
м

а 

о
п

у
к
л
а 

   

27 132 19 14 5 21 18 50 286 
 

Таблиця 12 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Типи заготовок для різних категорій інвентарю 

 

 П
ер

в
и

н
н

а 

Н
ап

ів
п

ер
в
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н
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З
 д
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я
н

к
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и
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ір
к
и

 

З
 к

ір
к
о
в
о
ю

 г
р
ан

н
ю

, 

д
еб

о
р
д

ан
 

З
в
и

ч
ай

н
а,

 б
ез

 к
ір

к
и

 

С
ал

я
м

і 

У
л
ам

о
к
 

к
о
м

б
ев

а?
 

П
л
ас

ти
н

ч
ас

та
 

У
сь

о
го

 

Зубчасті 20 1 13 7 17 1 1 1 5 66 
Виїмчасті 14 6 17 25 56 5 3 6 9 141 

Ретуш. відщепи 7  20 7 11     45 
Скребачки/різці 3 3 4 3 3 4  2  22 

Скребла 3 5 6 3 4    1 22 
Обушкові ножі    1      1 
Дзьобоподібні 4  1 1 5 1 1 1  14 

Разом 51 15 61 47 96 11 5 10 15 311 
 

Таблиця 13 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Типи огранки вторинних заготовок для знарядь (n=67) 

 

Д
о
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У
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о
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11 16 6 9 1 9 15 67 
 

Таблиця 14 

Андріївка 4 (верхній шар). Види ретуші за її розташуванням на заготовці (n=145) 
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Д
о
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П
р
о
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н
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в
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У
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о
го

 

зубчасті 16 4 1 6 27 
дзьобоподібні 10 7  5 22 
скребла 50 8 3 9 70 
виїмчасті 11 4   15 
різні типи знарядь (n=53) 2 3  6 11 

Разом 89 26 4 26 145 
 

Таблиця 15 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Види ретуші скребел за морфологією фасеток 

 

Лускова Східчаста Субпаралельна Паралельна 

24 2 9  
 

Таблиця 16 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Типологія скребел за кількістю і формою робочих лез 

(n=107) 

 

Прості 
Подвійні Багатолезові Конвергентні Разом 

Прямі Опуклі Увігнуті 

52 22 16 10 3 4 107 
 

Таблиця 17 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Поділ зубчастих за розмірами отвору виїмок (n=36) 

 

Макрозубчасті (довжина 

виїмки > 10 мм) 

Середньозубчасті (довжина 

виїмки від 7 до 10 мм) 

Мікрозубчасті (довжина 

виїмки < 7 мм) 

18 12 6 
 

Таблиця 18 

 

Андріївка 4 (верхній шар). Типи виїмок виїмчастих знарядь за характером 

утворення (n=15) 

 

Клектонська Клектонська з 

ретушуванням 

Складена Усього 

9 6 5 20 
 

Таблиця 19 

 

Андріївка 4 (підйомна колекція). Типологія нуклеусів 
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Тип нуклеуса Кількість % 

радіальний 
однобічний 29 

48 37,5 
двобічний 19 

підпаралельний 17 17 13,3 
ортогональний 5 5 3,9 

торцевий 3 3 2,3 
невизначений 2 2 1,5 

багатоплощадковий 9 9 7 
зі сколюванням від «леза»  3 3 2,3 

призматичний 1 1 0,8 
нуклеподібний уламок 40 40 31,2 

Усього 128 128 100 
 

Таблиця 20 

 

Андріївка 4 (підйомна колекція). Метричні показники негативів сколів для 

радіально-двобічних нуклеусів 

 

 1-2 2-3 3-5 5-6 Усього 

Довжина (см)  11 4 4 19 
Ширина (см) 4 8 7  19 
 

Таблиця 21 

 

Андріївка 4 (підйомна колекція). Типи збережених ударних площадок за групами 

виробів (n=89) 
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зубчасті 4 23  3 2 9 41 
скребла 8 8 1 3 1 5 26 
ретуш. 

відщепи 
4 9 2 5  2 22 

разом 16 40 3 11 3 16 89 
 

Таблиця 22 

 

Андріївка 4 (підйомна колекція). Типологія частини виробів 

 

Тип виробу 
За кількістю 

робочих країв 

За формою 

робочого краю 
 Усього 

Скребла прості 
повздовжні 25 

42 
поперечні 12 
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подвійні  1 
конвергентні  4 

Зубчасті 

прості повздовжні 45 

80 

 поперечні 8 
подвійні  10 

конвергентні  1 
з ретушшю по 

периметру 
 16 

Біфаси (уламки)   4 4 
Дзьобоподібні   1 1 
Долотоподібні   2 2 

Скребачки   1 1 
Тронковані 

сколи 
  7 7 

Проколки   1 1 
Ретушовані 

відщепи й 

уламки 

  104 104 

 Разом 242 
 

Таблиця 23 

 

Андріївка 4 (підйомна колекція). Типологія скребел за формою робочого краю (n=26) 

 

 Прямі Опуклі Увігнуті Усього 

прості повздовжні 9 9  18 
прості поперечні 2 2 3 7 
подвійні  1  1 
разом 11 12 3 26 
 

Таблиця 24 

 

Андріївка 4 (підйомна колекція). Типологія скребел за розташуванням ретуші (n=37) 

 

 Дорсальні Вентральні Альтернативні Усього 

прості повздовжні 4 18 1 23 
прості поперечні 4 5 1 10 
подвійні 1   1 
конвергентні 3  1 4 
разом 12 23 3 38 
 

Таблиця 25 

 

Техніко-типологічні індекси зубчастих індустрій та індустрій із зубчастою складовою 

України (римськими цифрами представлено групи знарядь за Ф. Бордом; група IV 

включає як зубчасті, так і виїмчасті знаряддя; I Tayacien (Анисюткин и др. 2017, с. 

84) пораховано без участі ретушованих відщепів). ¹ Гладилин 1976, 

² Stepanchuk 1994b, ³ Бонч-Осмоловский 1940, ⁴ Monigal & Marks 1999, ⁵ Демиденко 
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2004, ⁶ Анисюткин 2001; 2005; ⁷ Колесник 2002; ⁸ Залізняк, Шевченко 2015; ⁹ 

Степанчук та ін. 2013а; ¹⁰ Залізняк, Нездолій 2013; ¹¹ Степанчук 2006 

 

 IL IFl IFs Ilam ICl 
І 

мас. 

I 

Tayac. 
IB I II III IV 

Кіїк-Коба 

(нижній шар) 

 

0 
15¹; 

35,2² 
22² 2    3,9²  86² 2² 

35,7³; 

11² 

Старосілля 

шар 3⁴ 

 

 25,2  15,5      47 3,5 26,5 

ГАБО (верхній 

шар) ⁹ 
 51,8 30 5,5    2,3  34,4  55,5 

Стінка І 

(верхній шар) ⁶ 
5,8 25  17,1 35 25  7,8  8,8 17,6 39,2 

Стінка І 

(нижній шар) ⁶ 
2 19  6,2 41 28  9,7  13,6 23,8 30 

Білокузьминів

ка (бузький 

комплекс)⁷ 

25,5 43,1 22,4 23,3    0,9 2,5 13,8 23,9 47,8 

Білокузьминів

ка 

(витачівський 

комплекс)⁷ 

 36 26,3 20  27    28 20 18 

Андріївка 4 

(верхній шар) 
0 18 11,3 

3,5⁸; 

8,8 
 25 65,4 

0,9⁸; 

0,6 
0 

10⁸; 

30 

6,4⁸; 

9,5 

80,7⁸; 

40,7 

Андріївка 4 

(нижній шар) 
0 19,4  

3,1⁸; 

10,7 
 25,2 50 

3,5⁸; 

8,8 
0 

18,3⁸

; 50 
0 

78,1⁸; 

26,4 

Маслове 5⁹ 
0 46,2 0 0 

26,

9 
       

Коробчине-

курган¹⁰ 
   24,4      11,3 7,8 22,9 

Точильниця¹¹  48 15,1 4,2    2,4   4,8 39 
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ДОДАТОК В.  

Ілюстрації 

  

 
 

Рис. 1. Ареал зубчастого мустьє. 

 

 
 
Рис. 2. Карта основних теяйкоїдних пам’яток: 1 – Фонтешевад; 2 – Ла Мікок; 3 – Араго; 4 

– Бом-Бон; 5 – Білцингслебен, Таубах; 6 – Кульна; 7 – Старі Дуруїтори; 8 – Вихватинці; 9 

– Кіїк-Коба; 10 – Богос; 11 – Яштух; 12 – Чахмакли; 13 – Кульбулак; 14 – Ябруд IV; 15 – 

Рас-Бейрут; 16 – Табун; 17 – Умм-Катафа.  
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Рис. 3. Карта пам’яток зубчастого мустьє Західної Європи (за Thiébaut 2005). 

 

 
 
Рис. 4. Карта пам’яток «зубчастого мустьє» Кавказу і сусідніх територій: 1 – Яштух; 2 – 

хостинська група (печери Ахштирська, Навалишенська, Воронцовська, Хостинські І, ІІ, 

Ацинська); 3 – цуцхвато-цхалцительська група (Цуцхватський печерний комплекс, 

Сакажіа, Ортвала): 4 – північно-осетинська група (Лиса гора, Миштулагти-лагат); 5 – 

Азих; 6 – Лусакерт І; 7 – Чахмакли; 8 – Хадиженська; 9 – Матузка; 10 – Кіїк-Коба. 
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Рис. 5. Карта тейякоїдно-зубчастих пам’яток України і Молдови: 1–3 - пам’ятки типу 

нижнього шару Кіїк-Коба і ГАБО; 4 – Вихватинці; 5 – Бобулешти V; 6 – Ярово; 7 – 

Буздужани і Мерсина; 8 – стінківська група пам’яток; 9 – Пилипче XI; 10 – Круглик; 11 – 

Білокузьминівка; 12 – пам’ятки басейну р. Велика Вись; 13 – Муховець; 14 – Чулатове; 15 

– Точильниця.  

 

 

 
 
Рис. 6. Індустрійна послідовність мустьєрських шарів Комб Греналь (за Bordes 1961b). 
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Рис. 7. Артефакти з шару D Сандонь (за Darpeix 1936): 1–3 – скребла; 4, 5 – 

гостроконечники; 6 - проколка. 

 

 
 
Рис. 8. Інвентар французького зубчастого мустьє (за Bordes 1961b): 1 – скребло; 2, 3, 9, 10 

– зубчасті знаряддя; 4–6, 8 – виїмчасті знаряддя; 7 - проколка. 
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Рис. 9. Кумулятивний графік мустьєрських варіантів Ф. Борда (за Bordes & Bordes 1970). 

 

 
 
Рис. 10. Типологія зубчастих знарядь С. Тьєбо (за Thiébaut 2005). 
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Рис. 11. Типологічні групи в зубчастому мустьє (за Thiébaut 2005). 
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Рис. 12. Техніко-економічний поділ зубчастого мустьє С. Тьєбо (за Thiébaut 2010). 
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Рис. 13. Карта середньопалеолітичних стоянок із зубчастою складовою (1 – Андріївка 4; 2 

– Коробчине-курган; 3 – Маслове 5) та родовища крем’яної сировини (помічено 

прямокутником) в басейні р. Велика Вись. 

 

 
Рис. 14. Топографія стоянки Андріївка 4. Позначено місце основного розкопу. 
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Рис. 15. Топографія грота Кіїк-Коба. 

 

 

Рис. 16. Топографія стоянки Старосілля. 
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Рис. 17. План і розріз відкладів в гроті Кіїк-Коба (за Бонч-Осмоловский 1940, modified by 

Demidenko 2014b). (а) План розкопок. 1 – блоки вапняку в сучасному літологічному шарі 

І; 2 – межа літологічного шару ІІ; 3 – крапельна лінія грота. (b) Стратиграфічний профіль 

(за напрямом північний захід–південний схід через центральну лінію грота). 1 – 

голоценовий літологічний шар І: 2 – сірий вапняковий супісок з «тарденуазькими» 

знахідками; 3 – літологічний шар ІІІ; 4 – літологічний шар IV (шар верхнього вогнища); 

літологічний шар VI (шар нижнього вогнища); 6 – лінзи глини. 
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Рис. 18. Кіїк-Коба. Нижній шар. Крем’яні артефакти (за Бонч-Осмоловский 1940, modified 

by Demidenko 2014b). (а) Нуклеуси. 1–2 – примітивні паралельні, 3 – дископодібний. (b) 

Знаряддя. 1–2 – ретушовані сколи; 3, 7, 9 – зубчасті з клектонськими виїмками; 4–6 – 

тейякські гостроконечники; 8 – різець + проколка. 
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Рис. 19. Реконструкція поховань в гроті Кіїк-Коба із забарвленими чорним кістками, які 

було знайдено (за Бонч-Осмоловский 1941). 
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Рис. 20. Старосілля. Шар 3. Крем’яні артефакти (за Marks & Monigal 1998, modified by 

Demidenko 2014c). 1–2 – нуклеуси; 3–4 – зубчасті; 5–6 – виїмчасті; 7 – латеральна 

скребачка + вентральне скребло; 8 – різець + проколка. 
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Рис. 21. ГАБО. Верхній шар. Крем’яна індустрія (модифіковане за Stepanchuk 1996). 1–2 – 

радіальні (доцентрові) нуклеуси; 3–8 – скребла; 9–11 – гостроконечники; 12 – 

листоподібний біфас. 
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Рис. 22. Топографія Стінки І і Осипки. 

 

 
 
Рис. 23. Карта пам’яток стінківської групи: 1 – Стінка І; 2 – Стінка ІІ; 3 – Стінка IV; 4 – 

Осипка; 5–6 – Шипіт 1, 2; 7 – Пилипче XI. 
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Рис. 24. Стінка І (нижній шар). Крем’яна індустрія (модифіковане за Анисюткин 2001; 

2005). 1–4 – нуклеуси (1 – дископодібний; 2 – одноплощадковий; 3 – призматичний; 4 – 

чопероподібний); 5 – подвійне скребло з підтісуванням; 6 – нуклеподібна скребачка рабо; 

7 – кінцева скребачка; 8 – різець; 9 – дзьобоподібне вістря; 10 – дзьобоподібний різак; 11 – 

ретушований клектонський відщеп; 12 – долотоподібне знаряддя; 13 – зубчасте знаряддя з 

вістрям; 14 – листоподібний біфас; 15 – біфас-рубильце; 16 – зубчасте скребло. 
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Рис. 25. Стінка 1 (верхній шар). Кам’яна індустрія (модифіковане за Анисюткин 2005). 1–3 

– нуклеуси ( 1 – залишковий дископодібний; 2 – одноплощадковий; 3 - призматичний); 4–

5 – пластинчасті сколи; 6 – дзьобоподібний різак; 7–8 – листоподібні біфаси; 9 – виїмчасте 

знаряддя; 10 – тейякський гостроконечник; 11 – обушковий ніж типу Keilmesser; 12 – 

природнообушковий ніж; 13–14 – скребла (14 – зубчасте); 15 – скребачка; 16 – 

човноподібне знаряддя; 17 –  долотоподібне знаряддя; 18 – проколка; 19 – різець. 
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Рис. 26. Білокузьминівка (бузький комплекс). Крем’яна індустрія (модифіковане за 

Колесник 2002). 1 – двоплощадковий плаский нуклеус; 2 – радіальний нуклеус; 3 – 

тронкований виріб; 4 – обушковий ніж; 5 – виріб з ядрищним потоншенням; 6 – пластина; 

7 – зубчастий предмет; 8 – долотоподібне знаряддя; 9 – гостроконечник; 10 – скребло; 11 – 

біфас; 12 – різцеподібний виріб; 13 – різцеподібна скребачка. 
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Рис. 27. Білокузьминівка. Бузький комплекс. Морфологія «псевдозубчастих» ділянок (А–

Е). Зубчасті артефакти (1–7) (за Колесник 2002). 
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Рис. 28. Білокузьминівка. Витачівський комплекс. Крем’яна індустрія (модифіковане за 

Колесник 2002). 1–4 – нуклеуси (1–2 – сплощені біполярні; 3 – радіальний; 4 – 

уніполярний); 5 – знаряддя з ядрищною обробкою типу костенківський ніж; 6 – пластина; 

7 – тронковане знаряддя; 8 – левалуазький скол з ретушшю; 9 – гостроконечник; 10–11, 13 

– скребла (10 – повздовжнє опукле; 11 – поперечне зубчасте; 13 – кутасте); 12 – 

обушковий ніж; 14 – скребачкоподібне знаряддя.  
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Рис. 29. Панорама стоянки Андріївка 4 зі стоянки Вись. Позначено місце основного 

розкопу. 

 

 
Рис. 30. Панорама долини р. Велика Вись зі стоянки Андріївка 4. Позначено стоянку Вись 

на протилежному березі річки. 
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Рис. 31. Андріївка 4. План стоянки. Червоним позначено зони концентрації кременів.  

 

 
 
Рис. 32. Андріївка 4. План стоянки (за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 33. Андріївка 4. Стратиграфія відкладів за матеріалами розкопок 2012 р. (за Залізняк 

та ін. 2013а). 
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Рис. 34. Андріївка 4. Стратиграфія відкладів за даними шурфування в 2010 р. (за 

Матвіїшина, Дорошкевич 2013). 
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Рис. 35. Андріївка 4. Верхній шар. Розчищене скупчення патинованих кременів на 

основному горизонті залягання 1–1,2 м. Артефакти знаходяться в різній позиції та 

пов’язані з кротовинами, виконаними темнішим ґрунтом. 

 

 
 
Рис. 36. Андріївка 4. Верхній шар. «Пренуклеус» на горизонті 1,4–1,6 м. 
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Рис. 37. Андріївка 4. Верхній шар. Артефакти з двох квадратів на основному горизонті 

1,2–1,4 м – 13О (1) і 15О (2) після миття. 
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Рис. 38. Андріївка 4. Поперечний профіль яру (північ-південь) по лінії квадратів Е–Ж, 8–

14 (за Залізняк, Шевченко 2014). 

 

 
 
Рис. 39. Андріївка 4. Поперечний профіль яру (північ-південь) по лінії квадратів Е–Ж, 8–

14 (фото). 
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Рис. 40. Андріївка 4. Верхній шар. Загальний план знахідок на горизонті 1–1,2 м. 
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Рис. 41. Андріївка 4. Верхній шар. Загальний план поширення ретушованих виробів і 

нуклеусів на горизонті 1–1,2 м. 
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Рис. 42. Андріївка 4. Нижній шар. Загальний план знахідок на горизонтах 3,4–4,3 м. 
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Рис. 43. Андріївка 4. Нижній шар. Поперечний профіль яру (схід-захід) по лінії квадратів 

В–Г, 7–8 і поверхня залягання знахідок в квадратах 8–10 Г на глибині 4 м (дно яру). 
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Рис. 44. Андріївка 4. Нижній шар. Зачистка контуру яру на ділянці квадратів В–Ж, 3–7 на 

глибині 3 м (фото та польова прорисовка). 

 

 
 
Рис. 45. Андріївка 4. Нижній шар. Оббита конкреція з природним отвором (парамудра). 
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Рис. 46. Андріївка 4. Нижній шар. Розчистка поверхні залягання знахідок (кремені та 

епіфіз стегна мамонта) в кв. 10 В на глибині 3,7 м. 

 

 
 
Рис. 47. Андріївка 4. Нижній шар. Розчистка трикутного скупчення кременів - точка в кв. 

9 В на горизонті 3,8–4 м. 
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Рис. 48. Андріївка 4. Підйомна колекція. Знаряддя (за Степанчук и др. 2005). 1–5 – скребла 

(1 – обушкове повздовжнє опукле; 2 – просте на пластинчастому сколі; 3 – конвергентне; 

4 – просте хвилясте; 5 – кутасте); 6 – скол з вентрально потоншеною базою; 7, 9 – 

скребла/скребачки (7 – конвергентне; 9 – просте опукле); 8 – кінцева скребачка на 

відщепі; 10 – дзьобоподібне знаряддя; 11 – різець багатофасетковий ретушний. 
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Рис. 49. Андріївка 4. Верхній шар. Нуклеуси. 1 – радіальний (доцентровий); 2, 3 – 

паралельного зняття (за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 50. Андріївка 4. Верхній шар. Нуклеуси. 1, 2 – доцентрові (1 – однобічний; 2 – на 

скибковому сколі); 3 – плаский одноплощадковий; 4 – лінійний левалуа; 5, 6, 7 – 

дископодібні (5 – однобічний; 6, 7 – двобічні). 
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Рис. 51. Андріївка 4. Верхній шар. Нуклеуси, конкреція та відбійники. 1, 3 – 

чопінгоподібні нуклеуси-відбійники (крапками відмічено зони забитості); 2 – крем’яна 

конкреція; 4 – крем’яний відбійник; 5, 6 – протопризматичні одноплощадкові нуклеуси. 
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Рис. 52. Андріївка 4. Верхній шар. «Чоппінги-відбійники». Рамками показано зони 

забитості. 
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Рис. 53. Андріївка 4. Верхній шар (1–3). Нижній шар (4). «Чоппінги-відбійники». Рамками 

показано зони забитості. 
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Рис. 54. Андріївка 4. Верхній шар. Біфаси 1, 2, 4 – фрагменти листоподібних біфасів; 3 – 

фрагмент біфасіального скребла (1 – рисунок за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 55. Андріївка 4. Верхній шар. Схема зв'язків послідовностей розщеплення (chaîne 

operatoire) з морфологією сировини.  
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Рис. 56. Андріївка 4. Верхній шар. Скребла (за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 57. Андріївка 4. Верхній шар. Зубчасті знаряддя (за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 58. Андріївка 4. Верхній шар. «Зубчасті на пластинах» (за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 59. Андріївка 4. Верхній шар. Різці (1–3); скребачки (4–6); «зубчасті на первинних 

відщепах» (7–11) (за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 60. Андріївка 4. Верхній шар. «Скобелі» (за Залізняк та ін. 2013а). 
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Рис. 61. Андріївка 4. Верхній шар. Конвергентні скребла (за Залізняк та ін. 2013а). 

 



 337 

 
 
Рис. 62. Андріївка 4. Верхній шар. Конвергентні скребла-зубчасті (за 

Залізняк та ін. 2013а). 

 

 
 
Рис. 63. Розщеплення в техніці «en tranche de saucisson» (за Turq 1989). 
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Рис. 64. Андріївка 4. Верхній шар. Ретушовані вироби: 1, 8– обушкові ножі (1 – з 

ретушованим обушком); 2, 5, 7 – відщепи з ретушшю; 3 – мініскребло з підтісуванням?; 4, 

6 – виїмчасті; 9 – обушкове зубчасте. 
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Рис. 65. Андріївка 4. Верхній шар. 1–2 – зубчасто-виїмчасті знаряддя; 3 – обушкове 

скребло. 
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Рис. 66. Андріївка 4. Верхній шар. Скребла. 
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Рис. 67. Андріївка 4. Верхній шар. Знаряддя. 1, 2, 4 – скребла (1 – повздовжнє увігнуте, 2 – 

поперечне увігнуте; 4 – поперечне опукле); 3 – зубчасто-виїмчасте знаряддя з різцевим 

сколом; 5 – різець. 
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Рис. 68. Андріївка 4. Верхній шар. 1, 3, 5 – скребла; 2, 6 – обушкові ножі; 4 – зубчасте 

знаряддя. 
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Рис. 69. Андріївка 4. Верхній шар. 1–3 – зубчасті; 4 – уламок скребла; 5 – обушковий ніж; 

6, 7 – ретушовані уламки пластин. 
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Рис. 70. Андріївка 4. Верхній шар. Масивні скребла з тронкованими ділянками. 
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Рис. 71. Андріївка 4. Верхній шар. Скребла. 
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Рис. 72. Андріївка 4. Верхній шар. Конвергентні скребла. 
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Рис. 73. Андріївка 4. Верхній шар. Зубчасте знаряддя на масивній пластині.  
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Рис. 74. Андріївка 4. Верхній шар. Виїмчасті знаряддя. 1 – подвійний скобель-обушковий 

ніж-скребачка на площадці; 2 – скобель-дзьобоподібне з природним обушком; 3 – 

потрійний скобель; 4 – тронковане зубчасто-виїмчасте; 5 – тронкований скобель-

дзьобоподібне.  
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Рис. 75. Андріївка 4. Верхній шар. Знаряддя. 1 – виїмчасте (клектонський анкош); 2 – 

поперечне увігнуте скребло; 3 – виїмчасте-скребло; 4 – долотоподібне; 5 – обушковий 

ніж-скребачка з виїмкою; 6 – мікрозубчасте. 
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Рис. 76. Андріївка 4. Верхній шар. Зубчасто-виїмчасті знаряддя на великих заготовках. 
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Рис. 77. Андріївка 4. Нижній шар. 1 – скребло з потоншеною спинкою; 2 –біфас. 
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Рис. 78. Андріївка 4. Нижній шар. Гостроконечники. 
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Рис. 79. Андріївка 4. Нижній шар. 1, 2 – скребла; 3 – гостроконечник. 
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Рис. 80. Андрівка 4. Підйомна колекція з Музею ІА НАНУ. Нуклеуси.  
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Рис. 81. Андрівка 4. Підйомна колекція з Музею ІА НАНУ. Нуклеуси. 
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Рис. 82. Андрівка 4. Підйомна колекція з Музею ІА НАНУ. Нуклеуси і біфаси. 
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Рис. 83. Маслове 5. Крем’яні артефакти. 1 – нуклеус, 2 – фрагмент біфаса, 3–8 – ножі, 

скребачкоподібні форми, атипові різці (за Степанчук та ін. 2008). 
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Рис. 84. Коробчине-курган. Кам’яна індустрія. 1–4 – нуклеуси (1–2 – біполярні сплощені 

підпаралельного зняття, 3 – сплощений одноплощадковий, 4 – дископодібний); 5 – скол з 

підтескою кінців; 6–7 – скребла; 8 – фрагмент біфаса; 9 – гостроконечник; 10 – дистальне 

вістря; 11 – проколка; 12–14  – скребачки  (12 – з носиком, 13 – високої форми; 14 – 

кінцева); 15 – струг; 16–17 – скобелі; 18–20 – зубчасті знаряддя (за Залізняк, Нездолій 

2013).  
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Рис. 85. Андріївка 4. Верхній шар. Категорійний склад індустрії за узагальненою 

колекцією 2012–2015 рр. і колекцією 2014–2015 рр. 

 

 
 

Рис. 86. Андріївка 4. Верхній шар. Фрагментація неретушованих заготовок за умовними 

горизонтами на окремих ділянках розкопу. 
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Рис. 87. Андріївка 4. Верхній шар. Фрагментація мікродебітажу за умовними горизонтами 

на окремих ділянках розкопу. 

 

 
 

Рис. 88. Андріївка 4. Верхній шар. Фрагментація знарядь за умовними горизонтами на 

окремих ділянках розкопу. 

 

 
 

Рис. 89. Андріївка 4. Верхній шар. Фрагментація неретушованих пластинчастих сколів за 

горизонтами на окремих ділянках розкопу. 
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Рис. 90. Андріївка 4. Склад інвентарів верхнього та нижнього шарів за колекціями 2012–

2014 рр. (за Залізняк, Шевченко 2015). 
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Рис. 91. Андріївка 4. Верхній шар. Типологія індустрії за В. М. Степанчуком (за 

Степанчук та ін. 2013б). 
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Рис. 92. Андріївка 4. Верхній шар. Загальне співвідношення  знарядь і ретушованих 

відщепів в колекції 2015 р. і за окремими ділянками розкопу. 
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Рис. 93. Андріївка 4. Верхній шар. Типологія інвентарю з колекції 2015 р. (n=157). 
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Рис. 94. Андріївка 4. Верхній шар. Типологія індустрії на окремих ділянках розкопу 

(n=520) (дані за Залізняк, Шевченко 2015). 
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Рис. 95. Андріївка 4. Верхній шар. Порівняння типології інвентарю на окремих ділянках 

розкопу (n=157). 
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Рис. 96. Андріївка 4. Верхній шар. Щільність крем’яних артефактів на 1 м³ на ділянці 

розкопу В–Ж, 3–7. 
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Рис. 97. Андріївка 4. Категорійний склад індустрій верхнього і нижнього шарів за 

матеріалами розкопок 2015 р. 
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Рис. 98. Андріївка 4. Порівняння рівня фрагментації мікродебітажу, заготовок і знарядь 

між основними горизонтами верхнього та нижнього шарів на ділянці розкопу В–Ж, 3–7. 
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Рис. 99. Андріївка 4. Співвідношення цілих відщепів і пластин в індустріях верхнього і 

нижнього шарів (n=250). 
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Рис. 100. Андріївка 4. Порівняння типології верхнього і нижнього шарів (n=189). 
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Рис. 101. Андріївка 4. Процент знарядь і ретушованих відщепів в індустріях нижнього і 

верхнього шарів (n=606). 
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