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ABSTRACT 

 

Since the opening of the first site named DVS with the flint from Janislawice, more than 30 sites 
of Janislawice culture became known on the territory of Ukrainian Polissya. The most 
presentable among them are Nepyretc, Senchytcy 3, Senchytcy 5A, 5D, Rudnya, Rudnya 1A, 
DVS, Rudyj Ostriv, Protereb, Smolyanikove. Janislawice culture dates from the end of Mesolithic 
period. On most of the Janislawice sites are ceramic fragments from Neolithic time. These sites 
reflect the developing transition process of Janislawice culture to the Neolithic stage. 
This paper analyzes Chipped flint technologies of Janislawice culture in Ukrainian Polissya 
region. The first one is directed on the blades produsing. The second – is directed on the flakes 
produsing. The main types of Janislawice blades producing center are one platform cores with 
one working surface. For exploitation of these cores the pressure technique us being used. 
Cores of other types of blades produced are not numerous and generally derived from one 
platform cores with one working surface. 
Janislawicean obtained blades technology thanks to a good choice of raw material parts for 
cores and use of a pressure technique, which made the process of obtaining blades highly 
controlled, allowed to obtain standardized blades blanks with minimal expenses of raw material 
and time. Thanks to the use of pressure technique the process of making blades ran almost 
without mistakes. As a result, there was a deficit of flaky blanks. The technology of obtaining 
flakes was oriented to eliminate the deficit of flaky blanks. 
This high level of technological development is the availability of technology for specialized 
blades using pressure technique and technologies aimed at obtaining flakes using hummer is 
inherent in the most technologically developed late Mesolithic – early Neolithic cultural 
phenomenons. 
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РЕЗЮМЕ 
 
В роботі розглядаються технології розколювання кременю, представлені в комплексах 
яніславицької культури Українського Полісся. Перша – орієнтована на постачання платівок 
за допомогою відтиску. Друга – орієнтована на постачання відщепів за допомогою 
відбійника. Завдяки використанню відтискної техники сколу, отримання платівчастих 
заготовок відбувалось у цій культурі майже без збоїв. Така висока ефективність технології 
отримання платівок призводила до періодичного дефіциту відщепових заготовок. Це 
призвело до появи в яніславицькій культурі технології, спеціалізованої на постачання 
відщепів. 
Виходячи з того, що більшість нуклеусів для відщепів є багатоплощадковими і сильно 
спрацьованими, можна констатувати, що сколи з них отримували доти, доки ці нуклеуси 
не втрачали здатність їх постачати. 
Виділити заготовки, отримані з них, можна лише умовно. Польські дослідники з такими 
нуклеусами пов’язують відщепи з різноспрямованими негативами (Schild, Marczak, Krolik, 
1975, s. 17). Цілком вірогідно, що принаймні частина ординарних відщепів, які мають сліди 
підготовки зони розколювання та поздовжні чи різноспрямовані негативи на своїх 
дорсальних поверхнях, що були нами опрацьовані, відносяться саме до сколів, які були 
отримані зі спеціалізованих на постачання відщепів, нуклеусів. Судячи з того, що 
наймасовішим знаряддям яніславицьких комплексів є скребачки на відщепах, можна 
припустити, що саме для цієї категорії знарядь і мали, в першу чергу, постачати заготовки 
відщепові нуклеуси. Отримання відщепів відбувалось за допомогою відбійника. 
Такий високий рівень технологічного розвитку, тобто наявність технології, спеціалізованої 
на отримання платівок за допомогою відтискної техніки та технології, спрямованої на 
отримання відщепів за допомогою відбійника, притаманний найбільш технологічно 
розвинутим культурним явищам кінця мезоліту – початку неоліту (Ступак, 2001, с.37; 2002, 
с. 27-32). 
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