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П.С. Шидловськ ий, Хоптинець

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ стоянки 
ВЕЛИКИЙ ДИВЛИН «Е» (ПІВНІЧНА ЖИТОМИРЩИНА)

У 2010 р. палеолітичною експедицією ка
федри археології Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка та Держав
ного наукового центру захисту культурної 
спадщини від техногенних катастроф МНС 
України продовжено дослідження на тери
торії комплексу пам’яток Великий Дивлин. 
Роботи були сфокусовані на дослідженні 
окремої концентрації матеріалу — скупчен
ні «Е».

У 2009 р. на території скупчення «Е» за
кладено розкоп, в якому виявлено артефакти 
пізньопалеолітичного характеру в непере- 
відкладеному стані. Попередній аналіз типо
логії та технології виготовлення крем’яних 
виробів дав можливість датувати комплекс 
фіиальнопалеолітичною добою. Найбільша 
концентрація знарядь у вигляді різців, мі
кролітів і скребків спостерігалась у півден
ній частині розколу, що і зумовило територію 
подальших досліджень.

У 2010 р. закладено розкоп площею 10 м2. 
Стратиграфія: 0,00—0,05/0,10 м — дерно- 

' вий гумусований шар; 0,05/0,10—0,25/0,35 м 
— орний шар; 0,25/0,35—0,40/0,45 м — не-
перемішаний жовтий глинистий супісок; 
0,40/0,45—0,45/0,60 м — світло-білястий су
пісок; нижче 0,45/0,60 м — вохристий щіль
ний суглинок. Найбільша кількість виробів, 
пов’язана з світло-білястим супіском (4 екз.), 
розташовувались переважно в нижній його 
частині, інколи розміщувалася безпосеред
ньо на вохристому суглинку. Насиченість 
культурного шару на дослідженій території 
різко зростає у південно-східному напрям
ку. Подібна планіграфічна ситуація свідчить 
про чітку локалізацію комплексу, пов’язаного 
з активною господарською діяльністю, мож
ливо, з житлом.

Загальна кількість виробів з кременю у 
2010 р. становить 285 екз. Вони представле
ні і відходами виробництва, і знаряддями 
праці. Серед відходів виробництва є відще
пи (125 екз.), пластинчасті сколи (66 екз.), 
лусочки (51 екз.) та нуклеуси (5 екз.). Усі 
нуклеуси одноплощадкові, серед них — два 
торцевих, два сплощених і один призматич
ний. Площадки всіх екземплярів гладкі, 
підготовлені одним сколом з боку робочої 
поверхні та редуційовані по карнизу (рис. 1, 
12—13). Вироби з вторинною обробкою пред
ставлені ретушованими відщепами (3 екз.), 
пластинами (2 екз.), пластинками (3 екз.), 
скребками (2 екз.) та різцями (3 екз.). Дис
тальний уламок ретушованої пластини 
оформлено крайовим ретушуванням з до
рсального боку (рис. 1, 2). Анкош зроблений 
на біповздовжній пластині та має виїмку на
вентральній стороні та ретуш утилізації на 
дорсальній (рис. 1, 5). У колекції є дві рету
шовані пластинки (рис. 1, 1) та тропкована 
пластина (рис. 1, 7). Кінцевий скребок зро
блено на проксимальному фрагменті від
щепу з житомирського кременю (рис. 1, 9). 
Кінцево-бічний скребок має зламану бокову 
частину, швидше за все, від використання 
(рис. 1, 8). Серед матеріалів комплексу — три 
кутові різці (рис. 1, 4, 10—11),

Основною сировиною на пам’ятці с якіс
ний темно-сірий з білястими включеннями
волинський кремінь з вапняковою кіркою, 
також використовувався житомирський кре
мінь і кварцит. Усі вироби не патиновані.

Таким чином, загальна кількість мате
ріалу з розкопу за 2009—2010 рр. становить 
403 екз., що дає можливість проведення по
переднього аналізу технології виготовлення 
крем’яних виробів.

►
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Рис. 1. Великий Дивлин. Скупчення Е. Вироби з кременю

Подальші розкопки стоянки Великий культурні процеси на півночі Житомирщини 
Дивлин І (скупчення «Е») дадуть можли- за пізньопалеолітичної епохи, 
вість значно розширити наші уявлення про
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