К И ЇВ С ЬК И Й Н А Ц ІО Н А Л ЬН И Й У Н ІВ ЕРС И ТЕТ ІМ ЕНІ ТАРАСА Ш ЕВ Ч ЕН К А
ІС ТО РИ Ч Н И Й Ф А К У ЛЬТЕТ
К А Ф ЕД РА АРХ ЕО Л О ГІЇ ТА М УЗЕЄЗНАВСТВА
ТОВАРИСТВО А РХ ЕО Л О ГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ
М О ЛОДІЖ Н ИЙ Ц Е Н Т Р РО ЗВ И ТК У ОСВІТИ, НАУ КИ ТА К У Л ЬТ У РИ

VITA ANTIQUA
№ 3-4
Збірка наукових статей

И ІІП И

київ
«стилос»
2001

ББК 63.02
В 79

Номер затвердж ено до друку на засіданні Вченої ради історичного ф акул ьтету
К иївського н аціонального університету ім ен і Тараса Ш евченка 25 ж о в тн я 2001 р.

Р Е Д А К Ц ІЙ Н А К О Л ЕГІЯ :

д.і.н.,
к.і.н.,
д.і.н.,
д.і.н.,
д.і.н.,
д.і.н.,
к.і.н.,
к.і.н.,
к.і.н.,
к.і.н.,

проф. Г ладких М .І. ( головний редакт ор)
асист. Рижов С.М. (відповідальний секретар)
проф. З а лізн я к Л.Л.
проф. Криж анівський О.П.
проф. Борисенко В.К.
проф. М оця О.П.
с.н.с. С т епанчук В.М.
н.с. Усик В.І.
доц. М алєєв Ю.М.
доц. Омельченко Ю Л.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
д.і.н. проф. Буравченков Б.О.
д.і.н. проф. Станко В.М.

В 79

УІТА А М В Д ІА . - К.: Стилос, 2001. - № 3 -4 . - 202 с.

Зб ір н и к присвячено 60-річчю професора, д октора історичних н аук, завідую чого кафедрою
а р х е о л о гії та м у зеєзн ав ств а К и ївського н ац іон ал ьн ого ун ів ер си тету ім ен і Т араса
Ш евченка, п алеолітозн авця Г ладки х М ахай л а Івановича. До зб ір н и к а вклю чено статті
п ровідних ф ахівц ів у гал узі палеоліту і первісного суспільства У країн и .

ББК 63.02

З асн о вн и к
Товариство А рхеології та А нтропології
А дреса р ед акції:
0 1 601, м. К иїв, вул. В олодим ирська, 64, ауд. 164.
Р еєстрац ійн е свідоцтво КІ № 350, видане 8 лю того 1999 р.
М іністерством інф орм ації У країн и

©
©
©
©

Товариство А рхеології та А нтропології, 2001
К олекти в авторів, 2001
«Стилос», ори гін ал-м акет, 2001.
Бородай Ю .О., обкладин ка, 2001.

KYIV NATIONAL TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY
HISTORICAL FACULTY
DEPA RTM EN T OF ARCHAELOGY AND MUSEOLOGY
SOCIETY OF ARCHAEOLOGY AND ANTHROPOLOGY
YOUTH CENTRE OF DEVELOPMENT OF EDUCATION, SCIENCE AND ARTS

VITA ANTIQUA
№ 3-4
The collection of sc ie n tific articles

KYIV
«STYLOS»
9001

Присвячується 60-річчу професора,
доктора історичних наук, завідуючого кафедрою
археології та музеєзнавства Київського національного
університета імені Тараса Шевченка,
палеолітознавця
Гладких М ихайла Івановича

Зміст
Кепін Д.В.
М.І.Гладких в історіографії палеоліту України .............................................................. 9
Гладких М.И.
Кремневый инвентарь межиричского позднепалеолитического поселения.............15
Сапожников I.В., Сапожникова Г.В.
Співвідношенні природно-господарських областей та господарськокультурних типів (на прикладі пізнього палеоліту степової зони) ........................... 22
Сминтина О.В.
Проблеми взаємодії природи та суспільства в інтерпретаційній археології ..........31
Карпеченков А.Г. (Одесса)
Основные подходы к изучению памятника в англо-американской
археологии....................................................................................................................... 41
Иванченко Ю.В. (Одесский национальный университет)
Проблема исторической интерпретации памятников раннепервобытного
монументального изобразительного искусства на территории современной
Украины ........................................................................................................................... 47
Залізняк Л.Л.
Культурно-історичні зв’язки Полісся у первісну добу................................................. 51
Рижов С.М.
Культурна адаптація ранніх палеоантропів до природного середовища
Центральної Європи........................................................................................................ 59
Коен В.Ю., Степанчук В.М.
Переход от среднего к верхнему палеолиту в Восточной Европе: проблемы
таксономии и хроностратиграфии................................................................................78
Мацкевий Л.Г.
Палеоліт і мезоліт території сучасного Львова ....................

108

Пясецкий В.К.
Среднеашельское местонахождение Меджибож...................................................... 125
Рековец Л.И
Териофауна и материальная культура местонахождения Меджибож ................... 135

Пучков П.В.
«Мамонтовое собирательство» вместо или после «мамонтовых побоищ»?..........138
Оленковський М.П.
Епіграветські та східно-епіграветські культури України .......................................... 149
Горелик А.Ф.
Охота на лошадь в жизнеобеспечении финальнопалеолитического населения
Юго-Восточной Украины............................................................................................... 156
Усик В.И.
К вопросу о «гигантолитах», топотах и формах мустьерских нуклеусов
в позднепалеолитических комплексах. (По материалам ремонтажа коллекций
комплекса 2 Королево 2 и стоянкиРадомышль)........................................................ 167
Гавриленко І.М.
Житлово-господарські комплекси мезолітичної стоянки В’язівок 4а: спроба
реконструкції ................................................................................................................. 180
Петрунь В.Ф.
Жадеітит, серпентиніт та ультрамілоніт ушліфованих виробах Трипілля .............. 189
Сніжко І.А.
Методи дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на фауністичних
рештках епохи пізнього палеоліту .............................................................................. 194
Список скорочень........................................................................................................ 201

Contents

Kepin D.V.
Professor Mihail. I. Gladkich in the historiography of Palaeolithic studies.......................9
Gladkich M.l.
Flint collection of Mezirichy settlement of Upper Palaeolithic age ............................... 15
Sapozhnikov I.V., Sapozhnikova G.V.
On interrelation between the natural-economic zones and economic-cultural types
of Upper Palaeolithic steppe areas..................................................................................22
Smyntyna O.V.
On problems of nature and society interaction in interpretating archaeology.............. 31
Karpechenkov A.G.
Basic approaches to site study in British-American archaeology..................................41
Ivanchenko Y.V.
On problems of historical interpretation of Early Prehistory Monumental Art
on the territory of Ukraine ............................................................................................... 47
Zalizniak L.L.
On cultural-historical links of Polissya in Prehistory....................................................... 51
Ryzhov S.M.
On cultural adaptation of early paleoanthropoids to natural environment
of Central Europe.............................................................................................................. 59
Koen V.Y., Stepanchuk V.M.
On transition from Middle to Upper Palaeolithic in Eastern Europe: problems
of taxonomy and chrono-stratigraphy..............................................................................78
Matskeviy L.G.
Palaeolithic and Mesolithic sites on territory of the modern Lviv............................... 108
Piasetsky V.K.
Middle Acheulian Medzhibozh site ................................................................................ 125
Rekovets L.l.
Teriofauna and represents palaeonthological and paleolithical materials site
Medzhibozh...........'........... ............................................................................................. 135

Puchkov P.V.
«Mammoth hunting» instead or after «mammoth collecting»? ....................................138
Olenkovsky M.P.
Epigravettian and East-Epigravettian cultures in Ukraine.............................................149
Gorelik A.F.
Hoarse hunting in life of Upper Palaeolithic population of South-East Ukraine..........156
Usik V.l.
On «Gigantoliths» and Mousterian discs shapes on Upper Palaeolithic sites
(based on re-assembling of complex 2 Korolevo-2 and Radomyshl s ite )................ 167
Gavrilenko I.M.
Dweling-household complexes of Mesolithic site Vyazivok-4A: reconstruction
a ttem p t............................................................................................................................ 180
Petrun V.F.
Jadeite, serpentinite and ultra-milonite in Tripolian polished to o ls.............................. 189
Snizhko I.A.
Methods of investigation of utilisation of man’s hunting and faunal remains
on late Palaeolithic sites..................................................................................................194
List of abbreviations ....................................................................................................201

П.В.Кепін

М.І.ГЛАДКИХ В
ІСТОРІОГРАФІЇ
ПАЛЕОЛІТУ УКРАЇНИ
Abstract
This work examines the professor Mihail. I. Gladkich contribution to the historiography of Paleolith
ic studies.
Творчий почерк Михайла Івановича Глад
ких в археології не відзначається зовнішньою
яскравістю. Дослідник наче уникає полеміки,
гострих дискусій. Він немовби в собі. Для
М.І.Гладких є характерним залишатися пев
ний час у тіні, що видається непосвяченим як
довгий період відсутності зовнішньої актив
ності. Але це не зовсім так. Нам здається, що у
даному випадку ми маємо справу із суто особи
стим, ненав’язливим, глибоко продуманим
ставленням не тільки до окремої проблеми, але
й до археології загалом. Вчений віддає перева
гу у постановці проблеми, виходячи не з
миттєвого інтересу, що досить часто обер
тається кон’юнктурою. Постановка проблеми,
підхід до неї, вирішення її - це наслідок бага
торічних глибоких роздумів, зіставлень і, го
ловне, - вироблення чітко орієнтованого, мето
дологічно обґрунтованого підходу до проблеми.
Михайло Іванович Гладких народився
15 листопада 1941 р. у с. Покровське ТеплоОгарьовського району Тульської області. З
1954 по 1961 рр. виховувався у Київському Суворовському військовому училищі. Саме у ці
роки (1959-1960) відбувається його перше зна
йомство з польовими археологічними дослі
дженнями. Під керівництвом Д.Т.Березовця
свідомо зацікавлений археологією юнак вивчає
Пеньківку, Верхній Салтів (могильники ката
комбний та ґрунтовий, фортецю, поселення).
Але ці яскраві пам’ятки не перебили раніше
сформованого інтересу до стародавнього кам ’я 
ного віку. У 1962 р. М.І.Гладких стає учасни
ком першої у своєму житті палеолітичної екс
педиції у Костьонківсько-Борщевському райо
ні Воронізької області під керівництвом
О.М.Рогачова. Саме участь у цій експедиції
сформувала у студента комплексний підхід до
вивчення пізньопалеолітичних поселень із за

лученням фахівців природничого профілю, що
стало одним з стрижнів у подальшій діяльнос
ті вченого. У 1963 р. М .І.Гладких бере участь
у розвідці пам’яток палеоліту по Дністру під
керівництвом члена-кореспондента АН УРСР
С.М.Бібікова (Студениця, Ушиця, Кам’янецьПодільська фортеця). У той же рік він бере
участь у палеолітичній експедиції по дослі
дженню Радомишльського поселення (Ж ито
мирська обл.) під керівництвом І.Г.Шовкопляса, який стане у недалекому майбутньому нау
ковим керівником дисертанта. У 1964 р. до
слідник у складі палеолітичної експедиції під
керівництвом З.О.Абрамової вивчає пізньопалеолітичні поселення Кокорево І та Тележний
Лог у зоні затоплення Красноярської ГЕС на
Єнисеї. У 1963-1964, 1965 рр. у складі експе
диції, очолюваної В.М.Гладиліним, досліджує
пізньопалеолітичну п ам ’ятку Антонівка III
(Донецька обл.). Вчений вперше при вивченні
пізньопалеолітичного крем’яного інвентаря за
стосував метод статистичного аналізу п ’яток
відщепів та пластин, запропонований В.П.Любіним для аналізу колекцій ранньопалеолітич
них пам’яток. На основі дослідження цієї
пам’ятки та зіставлення її з пізньопалеолітичними п ам ’яткам и азово-причорноморських
степів вчений розробив власну схему культур
но-хронологічної періодизації пізнього пале
оліту цього реґіону, яка не втратила свого зна
чення і сьогодні [Гладких, 1967; 1969].
У 1965-1966 рр. під керівництвом
І.Г.Ш овкопляса досліджує пізньопалеолітич
ну пам’ятку Клюси (Чернігівська обл.) [Шовкопляс, Толочко, Гладких, 1967].
У другій половині 60-х років М.І.Гладких
опрацьовує колекцію крем’яного інвентаря з
першого Межирічського господарсько-побуто
вого комплексу (ГПК), дослідженого у 1966 р.

Кепін Д.В. - молодший науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК.

10
академіком АН УРСР І.Г.Підоплічком. На ос
нові типолого-статистичного аналізу дослідни
ку вдалося довести єдину генетичну лінію між
М ежирічським поселенням, з одного боку, та
більш ранніми пізньопалеолітичними пам’ят
ками лісової смуги Подніпров’я (Погон, Клюси, Пуш карі І) - з іншого [Гладких, 1971].
Під керівництвом І.Г.Ш овкопляса вчений
досліджує у 1967, 1969, 1970, 1973 рр. Добранічівське пізньопалеолітичне поселення (Київ
ська обл.), матеріали якого стали складовою
частиною кандидатської дисертації. Разом з
І.Г.Ш овкоплясом М .І.Гладких проводить
музеєфікацію четвертого ГПК та консервацію
третього [Гладких, 1972].
У 1971 р. дослідник очолює палеолітичну
експедицію по продовженню дослідж ення
Довгинецького поселення на Овруччині, яке
було започатковане у 20-х роках І.Ф.Левицьким та В.І.Крокосом [Гладких, 1972; Глад
ких, Люрін, 1974]. Наступного року у складі
палеонтологічної експедиції Інституту зоології
АН УРСР, очолюваної В.І.Свистуном, прово
дить розвідки палеоліту у зоні будівництва к а 
налу Дніпро-Донбас. Були обстежені палеолі
тичні місцезнаходження Орелька II (Дніпро
петровська обл.), К ам’яний Яр, Велика Камишеваха (Харківської обл.), Молодечна Крини
ця [Гладких, 1973].
У 1973 р. М.І.Гладких у Ленінградському
відділенні Інституту археології АН СРСР захи
щає кандидатську дисертацію на тему: «Пізній
палеоліт Лісостепового Придніпров’я». Робота
стала наслідком вивчення, перш за все,
крем’яного інвентаря з таких пам’яток, як-от:
Радомишль, Пуш карі І, Погон, Клюси, Мізин,
Межиріч, Добранічівка, Гінці, Фастів, Караваєві Дачі, Ж уравка. Це дало змогу дослідни
кові розробити класифікацію та номенклатуру
(тип-лист) крем’яного інвентаря для пізньопалеолітичних пам’яток цього регіону. Вперше у
колишньому СРСР вчений запропонував кри
терії культурної належності пізньопалеолітичних пам’яток через порівняння особливостей
знарядь їхніх ГПК. При аналізі крем’яного
інвентаря ГПК № 1 та № 2 Добранічівського
поселення, а також Добранічівського поселен
ня та ГПК № 1 з Межирічів дослідник застосу
вав метод Д.Брейнерда та В.Робінсона [Глад
ких, 1971; 1972; 1973; 1977]. На основі вив
чення крем’яного інвентаря із застосуванням
цього методу вчений виділив у пізньому палео
літі Середнього Подніпров’я межирічську архе
ологічну культуру (Межиріч, Добранічівка,
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Гінці). У 90-х роках до цієї культури він відніс
Кирилівське поселення та Фастівську стоянку
[Гладких, 1991: 46].
Точку зору вченого підтримали О.М.Рогачов, М.Д.Гвоздовер, М.В.Анікович, В.Я.Сер
гій. Концепція М .І.Гладких знаходить під
твердження і в нових матеріалах по вивченню
пізньопалеолітичної п ам ’ятки
Семенівка
(Київська обл.) (Д.Ю.Нуйсний). Треба зазначи
ти, що у своїй останній підсумковій праці по
вивченню палеоліту Середнього Подніпров’я
І.Г.Ш овкопляс фактично змінив своє уявлен
ня про існування у цьому регіоні єдиної виді
леної ним Мізенської пізньопалеолітичної
культури і приєднався до точки зору свого ко
лишнього аспіранта [Шевченко, Ш овкопляс,
1982: 25-26].
Методологічні підходи, запропоновані
М .І.Гладких щодо визначення культурної на
лежності пізньопалеолітичних пам’яток, за
стосувала Л.В.Грехова при аналізі типологостатистичних відмінностей ГПК Тимонівки II
та Юдиново І. Це дало змогу дослідниці виді
лити ще одну археологічну культуру - тимонівсько-юдинівську, яка входить у середньодніпровську етнічну спільність [Величко,
Грехова, Губонина, 1977: 109-110]. Запропо
новані критерії міри можливих відмінностей
однокультурних ком плексів використав у
своїй роботі Ю .П.Холюшкін, що дало змогу
виділити археологічні культури у пізньому
палеоліті Сибіру та Середньої Азії [Холюшкин, 1981: 120; Деревянко, Фелингер, Холюшкин, 1989: 36, 53].
У 1970-ті роки М .І.Гладких розробляє
питання співвідношення таких категорій як
історико-етнографічна спільність та госпо
дарсько-культурний тип (далі - ГКТ), стосов
но пізньопалеолітичної епохи [Гладких, 1975;
1976; 1977; 1978]. На конкретному археоло
гічному матеріалі території України ним простежена взаємодія цих категорій, що дало
можливість виділити локальні варіанти у ма
теріальній культурі пізньопалеолітичного
суспільства та розробити карту етнокультур
них угруповань населення з урахуванням па
леогеографічної обстановки того часу. У піз
ньому палеоліті України дослідником виділе
но у північній (прильодовиковій) зоні наступ
ні підтипи ГКТ мисливців та збирачів: мис
ливці на північного оленя (Прикарпаття),
мисливці на мамонтів (Середнє Подніпров’я).
У південній (степовій) зоні виділено тип мис
ливців на зубра. У подальших роботах вчений
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уточнив деякі підтипи. У степовій зоні виділе
но підтип мисливців на бізона і коня, підтип
комплексних мисливців із значним розвитком
збиральництва (Подністров’я); у фінальному
палеоліті (Полісся) виділено підтип мисливців
на північного оленя. В межах північної зони
виділив етнокультурні області: прикарпатськоволинську та середньодніпровську [Гладких,
1991: 24, 26-30]. На думку вченого, індикато
ром певного етносу у пізньому палеоліті висту
пає конкретна археологічна культура.
У 1976-1984, 1986 pp. М .І.Гладких, разом
з Н .Л.Корнієць, продовжує дослідж ення
пізньопалеолітичного поселення Межиріч. У
роботі комплексної археолого-палеонтологічної експедиції брали участь також співро
бітники Інституту географії AH СРСР під
керівництвом А.О.Величка та антрополог зі
Сполучених Штатів Америки О.Соффер [Глад
ких, Корниец, 1977; 1979; Гладких, 1980;
Гладких, Корниец, Величко и др., 1981; Глад
ких, 1981; Gładkich, K orniets, Soffer, 1984].
Досліджуючи четвертий ГПК, який мав два
чітких горизонти культурного шару, вчений
довів, що мисливці на мамонтів мешкали на
одному і тому ж місці тимчасово і періодично,
а не осіло, як до того часу вважалося. Вивча
ючи конструктивні елементи четвертого ж ит
ла, а також інших жител Середнього Подніп
ров’я, дослідник першим у вітчизняній архео
логії констатував наявність ритміки та симет
рії у вкладанні кісток зовнішньої обкладки
житла та орієнтацію житла по сторонах світу.
Це дало можливість поставити питання про
виникнення архітектури у пізньому палеоліті.
Таким чином, була скоректована усталена
точка зору архітекторів та мистецтвознавців,
згідно з якою архітектура з ’являється не рані
ше неолітичної доби. Разом з Н.Л.Корнієць
М.І.Гладких поставив питання про музеєфіка
цію цього ГПК [Гладких, Корнієць, 1979]. У
своїй подальшій роботі вчений розглянув ви
токи та становлення архітектури за матеріала
ми найдавніших жител Африки та Європи та
поставив питання про соціальні критерії роз
межування сховищ тварин та жител людей
[Гладких, 1992]. Найдавніше житло та пред
мети духовної культури розглядаються у кон
тексті світогляду палеолітичної людини.
Аналіз археологічних джерел з пізнього пале
оліту людини дав підставу М .І.Гладких гово
рити про існування у північній зоні «матріар
хального» варіанту світогляду первісної люди
ни [Гладких, Станко, 1996].
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Соціально-економічна інтерпретація пізньопалеолітичних жител та поселень знайшла
відображення і в інших роботах автора [Глад
ких, 1972; 1974; 1989; 1991]. На матеріалах
вивчення ГПК пізньопалеолітичних поселень
Середнього Подніпров’я дослідник простежив
еволюцію від громадської домогосподарської
діяльності до родейної. На основі вивчення
ГПК Добранічівського поселення із залучен
ням етнографічних паралелей по планіметрич
ній структурі поселень та ГПК ескімосів,
коряків учений довів, що процес відокремлен
ня ГПК в межах палеолітичного поселення від
биває зростання домашньо-господарської само
стійності родії, але не індивідуальної сім’ї.
У 1988-1995 рр. М.І.Гладких, разом з на
чальником Черкаської обласної археологічної
інспекції М.О.Суховим, очолює комплексну
експедицію по вивченню поселення Гордашівка І (Черкаська обл.). Дослідження пам’ятки
змінило уявлення про існування у цьому регіо
ні лише поселень мисливців на мамонтів. Гордашівське поселення залишили мисливці на
бізонів південної зони [Гладких, Рьіжов, Суховой, 1994; Гладких, Рижов, Суховий, 1995].
У 1995 р. цією експедицією досліджується
кістяк людини плейстоценового віку на місце
знаходженні Біла Круча в с. Лощова Черкась
кої області. На цей час це є єдиний повний
кістяк людини палеолітичного віку на тери
торії України.
Поза увагою дослідника не залишились
загальнотеоретичні проблеми історичних ре
конструкцій археологічних джерел через ре
конструкцію побуту колишніх соціумів [Глад
ких, 1991].
Науково-дослідницька робота М.І.Гладких
пов’язана з двома установами. Розпочинав
свою роботу він в Інституті археології НАН
України як аспірант та керівник новобудовної
експедиції. З 1975 р. М.І.Гладких розпочав
постійну роботу на кафедрі археології та му
зеєзнавства Київського університету імені Та
раса Ш евченка на посаді старшого викладача;
у 1985-1987 рр. був у докторантурі; а з
1987 р. очолює кафедру. У 1991 р. в Ленін
градському відділенні Інституту археології
АН СРСР захищає докторську дисертацію
«Історична інтерпретація пізнього палеоліту
(за матеріалами території України)». Основні
положення дисертації, зокрема взаємодія гос
подарсько-культурних типів та історико-етнографічних спільностей у пізньому палеоліті,
соціально-економічний розвиток поселень та
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жител, розвиток ГПК, знайшли відображення
у відповідних розділах колективних праць:
«Давня історія України» (К., 1997, т. 1) та
першому в Україні підручнику для студентів
«Історія первісного суспільства» в співавторст
ві зі В.Н.Станко та С.П.Сегедою (К., 1999).
Як викладач читав курси: «Основи архео
логії», «Історія первісного суспільства», «Істо

ріографія археології», «Проблеми археології
кам ’яного віку» та ін.
Вплив професора М.І.Гладких на форму
вання фахівців-археологів значно ширший,
аніж офіційна кількість його аспірантів.
Сьогоднішній ювілей - це не підведення
підсумків, це наші щирі побажання ювілярові
подальших розробок актуальних тем з історії
первісного суспільства.
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