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Т.Р. Милян, Є.В. Пічкур, П.С. Шидловський

ВИРОБНИЧИЙ ІНВЕНТАР ПАМ’ЯТКИ ЙОСИПІВНА І

The article presents the flint and stone materials from the new 
Neolithic site of Linear Pottery culture Yosypivka I  discovered 
during rescue excavations in 2007. The materials represent two 
lines of technique evolution. The analysis of artifacts proves that 
the full cycle of flint processing was performed on the settlement.

У процесі досліджень на площі розкопу не
олітичної пам’ятки Йосипівна І (Львівська об
ласть, охоронні розкопки 2007 р. НДЦ РАС ІА 
НАН України) було зібрано значну колекцію 
крем’яних та кам’яних виробів загальною кіль
кістю 1387 екз. Кременеві та кам’яні вироби 
були розміщені по площі розкопу нерівномір
но. Вони зосереджувалися в кількох концен
траціях, а також знаходилися в розпорошено
му стані по всій площі досліджуваної ділянки.

Загалом комплекс Йосипівки І представлений 
відходами виробництва та знаряддями праці, які 
здебільшого віднесено до неолітичного комп
лексу культури лінійно-стрічкової кераміки.

Загальні статистичні дані з кам’яного інвен- 
тарю пам’ятки Иосипівка І наведено у таблиці.

Відходи виробництва (1088 екз.) у комплексі є 
переважаючою категорією (78 % загальної кіль
кості виробів), представлені нуклеусами, нукле- 
подібними уламками, відщепами, пластинчасти
ми виробами, лусочками та уламками сировини.

Нуклеуси (26 екз. — 24 %) представлені зде
більшого призматичними типами (рис. 1, 9). Се
ред них переважають одно-, дво- та багатопло- 
щадкові пластинчасті. Другим типом нуклеусів 
е дископодібні відщепові (рис. 1, 11). Нечислен
ними є нуклеподібніуламки (12 екз. — 1 %).

Відщепи (534 екз. — 49 %) представлені як ско
лами оформлення нуклеусів, так і заготовками. 
Серед них 36 екз. мають сліди використання.

Серед пластинчастих виробів (182 екз. — 
1? %) виділяються мікропластини та їхні фраг
менти (9 екз.), пластинки (66 екз.), середньо- 
широкі пластини та їхні фрагменти (57 екз.) та

макропластини (8 екз.). Крім того, в комплек
сі наявні реберчасті пластини (17 екз.). Серед 
цих виробів 19 екз. є первинними і 19 екз. — з 
ретушшю від використання.

Лусочки становлять 19 % суми відходів ви
робництва (207 екз.).

Рис. 1. Йосипівна І. Крем’яні вироби: 1—3 — різці; 4 — 
перфоратор; 5— 8 — тронковані пластини; 9, 11 — ну

клеуси; Ю — вкладень до серпа
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Вироби Кількість Усього
• 3

%
. 'і

Відходи виробництва
і
п

Нуклеуси — 26 І 24 і
призматичні —

1 9

•
V

Ф

одноплощадкові пірамідальні 8 — •

одноплощадковий паралельний 1 -- І —

одноплощадковий торцевий 1 --------  1 —

двоплощадковий біпоздовжні 4 — —

двоплощадковий альтернативний 1 -- 1 —

багатоплощадкові 4 — —

дископодібні — 7 —

двобічні 4 — -

альтернативного сколювання 1 — -

аморфні 1 —
-

торцевий 1 — -

Відщепи — 534 49
первинні 97 — -
вторинні 383 -- 1 -

підправки площадки нуклеусів 43 — -

реберчасті 11 —
-

Пластини ------- . 182
1 7мікропластини 9 — -  ]

цілі 5 — 1 •

проксимальні 2 --------  [ -

медіальні 1 — -
дистальні 1 — -

пластинки -- 66 -
цілі 13 — -
проксимальні 19 — -

медіальні 20 — -
дистальні 14 — 1 •

пластини —
57 —

цілі 18 — _
проксимальні ЗО — -
медіальні 17 — -
дистальні 13 — _

макропластини — 8 1
цілі 4 4 — _
проксимальна 1 1 — _
медіальні 4 4 —

дистальні 3 3 — 1 —
реберчасті 17 —

Лусочки — 207 19
Уламки породи —

97 9Нуклеподібні уламки —
12 1Усього відходів — 1088 78

Знаряддя праці
Відщепи ретушовані — 68 23
Уламки ретушовані — 4 13
Пластини ретушовані — 38 ІЗ

ножеподібні — 25
поперечно тронковані — 13



Вироби Кількість Усього %

Скребачки — 48 16
кінцеві на пластинах 28 — —
кінцеві на відщепах 16 — —

інші 4 — —
Вкладні до серпів •— 18 6

трапецієподібні 10 —— —

макролітичні 8 — —
Скобелі — 11 3,7
Рубальні знаряддя — 6 2
Перфоратори — 10 3,3
Мікроліти — 27 9
( трапеції — 17 —

середньоширокіt. • 11 — —

високі 4 — —
низькі 2 —— —

вістря на пластинах — 10 —

голкоподібні 3 — —
верболисті 4 — —
зі скошеним вістрям 2 —— —
двобічні (доба бронзи) 1 — —

Різці — 8 2,7
кутові 3 — —
бокові 4 — —
комбінований 1 — —

Скреблоподібні вироби — 2 0,7
Шліфовані вироби — 14 4,7

тесла 7 — —
абразив 2 — —
зернотерка 1 — —
розтиральник 2 — —
невизначений 1 — —
відщеп з шліфованого виробу 1 — —

Відбійники — 29 10
на відтискних нуклеусах 8 — —
на нуклеусах та нуклеподібних уламках 11 — —
округлені 7 — —
камінь 2 — —
уламок відбій ника 1 — —

Ретушери на нуклеусах — 3 1,0
Відтискник — 1 0,4
Серпи біфасіальні (доба бронзи) — 2 0,7
Усього знарядь — 299 22
У с ь о г о в комплексі --- 1387 —



Рис. 2. Йосипівка І. Крем’яні вироби: 1—17 — скребки; 18—29 — мікроліти; 30—35 — вістря

Переважна більшість із них (25 екз.) є ноже- є трапеціє- та сегментоподібними виробами на
подібними пластинами з крайовою ретушшю пластинчастих заготовках, один край яких сфор-
як по спинці, так і по черевцю. Серед ретушо- мовано обрубувальним високим ретушуванням,
ваних пластин вирізняється серія поперечно а другий — нерегулярним пласким підгесуван-
тронкованих виробів (13 екз.) (рис. 1, 5—8). ням або залишено без обробки, що надає цим ви- 

Досить численною (18 екз., 6 %) категорією ви- робам ознак мікролітів (рис. 3 ,1—9). Такі вкладні
робів з вторинною обробкою є вкладні до серпів. виготовлені переважно на пластинах 1,3—1,8 см
Ця категорія виробів складається з двох яскраво завширшки. Довжина цілих екземплярів колива-
виражених груп. Вкладні першої групи (10 екз.) ється в межах 3,2—5,0 см. Зазвичай подібні виро-
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fa мають л юстраж тільки з одного кута заготовки, 
що свідчить про їх використання у набірних сер
нах так званого каранівського типу. Вкладні дру
гого типу (8 екз.) мають підчотирикутну форму і 
вготовлені переважно на макропластинах за
вширшки 2,5—2,8 см (рис. 1, 10,; рис. З, 10—12). 
Робочий край цих виробів сформований зубчас
тим ретушуванням. Довжина таких вкладні в ко
ливається від 5,5 см до 7,5 см. Люстраж на цих 
знаряддях є по всій довжині зубчастого леза.
До категорії скобелів віднесено виїмчасті 

знаряддя на відщепах (11 екз., 3,7 %). До ка
тегорії перфораторів (проколок) віднесено ви
роби з виділеним жалом, сформованим при- 
іуплювальним ретушуванням (10 екз., 3,3 %) 
(рис. 1, 4).
Досить нечисленною серією (8 екз., 2,7 %) 

представлено різці (рис. 1, 1—3). Більшість різ
ців виготовлено на пластинах, переважно вони 
однолезові, є також дво- та багатолезові.

Незначною серією (6 екз. — 2%) представлені 
рольні знаряддя, до яких віднесено макролітич- 
ні вироби, сформовані на масивних відщепах з 
пригострювальною підправкою по черевцю. Та
кож незначною кількістю представлені скребло- 
подібні вироби (2 екз. — 0,7 %) на відщепах.

Доволі репрезентативною серією (27 екз. — 
5 %) представлений мікроінвентар комплексу, 
що складається з двох яскраво виражених груп 
мікролітів. Найчисленнішою групою є різно
манітні трапеції, виготовлені на січеннях плас
тин (17 екз.) (рис. 2, 18—29). Серед них перева
жають середньоширокі форми (9 екз.), є високі 
(4 екз.), а також 2 екз. низьких трапецій. За ха
рактером ретушування виділяють: ретушовані по 
обох краях спинки, альтернативно ретушовані та 
ретушовані по одному краю й зламані — по дру
гому. За розмірами представлені як досить дрібні 
екземпляри (завширшки до 1,0 см), так і масивні 
вироби (близько 2 см завширшки). Друга група 
мікролітичних виробів являє собою серію негео- 
метричних вістер на пластинках (10 екз.). Серед 
них виділяється 4 екземпляри верболистих віс
тер, 2 з яких мають виділений черешок, оформ
лений обрубувальним ретушуванням по спинці 
та пласким підтесуванням по черевцю зі збере
женням ударного горбка, що наближує ці виро
било вістер свідерського типу (рис. 2, 34, 35). 
Ще2 екземпляри є вістрями зі скошеним краєм 
(рис. 2, 33). Інші 3 вістря сформовані обрубу
вальним ретушуванням по обох краях спинки 
(такзвані голкоподібні) (рис. 2 ,30—32).

У комплексі представлено також знаряддя 
для обробки крем’яної сировини. Відбійники ста
новлять досить численну групу (29 екз. —10 %).

Рис. 3. Йосипівка І. Вкладні до серпів

Як відбійники було використано нуклеуси та 
нуклеподібні уламки, а також кам’яні гальки. 
Наявні також 3 екземпляри ретушерів на ну
клеусах та 1 відтискник.

Серед матеріалів Йосипівки І знайдено репре
зентативну колекцію (14 екз. — 4,7 %) виробів зі 
шліфованою поверхнею з кам’яної некременистої 
сировини. Найчисленнішу групу становлять тес- 
лоподібні вироби та їхні фрагменти (7 екз.) (рис. 
4, 1—3, 5, 6). Поодинокими екземплярами пред
ставлені зернотерка (фрагмент) з пісковику з 
двома стертими в процесі використання робочи
ми сторонами і розтирач з граніту із зашліфова- 
ними робочими частинами (рис. 4, 4). У колекції 
є також 2 екземпляри абразивних виробів.

Найбільша концентрація крем’яних виробів 
спостерігалась у квадратах d 8 — Б 6 у межах так 
званого об’єкта «Площадка 1». З огляду на харак
тер кам’яного інвентарю, об’єкт «Площадка 1» 
можна інтерпретувати як виробничий комплекс з 
обробки крем’яної сировини, виготовлення зна
рядь праці та подальшої їх утилізації. Крім того, 
у квадраті А 4 було виявлено заглиблення, в ме- 
жахтапоручякогоукомпактномумікроскупчен- 
ні знаходилося 14 виробів (так званий об’єкт 
«Скарб 1»), переважно пластини (є також 2 ек
земпляри знарядь). Враховуючи переважання 
пластин, а також наявність двох нуклеподібних 
уламків безпосередньо поруч з мікроскупченням,



Рис. 4. Йосипівка І. Шліфовані вироби

можна дійти висновку, що «Скарб 1» є місцем 
проведення операцій з первинної обробки креме
ню — виготовлення пластинчастих заготовок та їх 
депонування. Також у квадраті Д 6 було відкрито 
компактне мікроскупчення виробів (3 екземпля
ри пренуклеуеів) та природних уламків сировини 
(З екземпляри), що дістало назву «Скарб 2». Ха
рактер мікроскупчення дає підстави інтерпрету
вати його як місце зберігання крем’яної сировини 
для подальшої первинної обробки.

Усі без винятку крем’яні вироби з пам’ятки Йо
сипівка І виготовлені з високоякісного волинсько
го крейдяного кременю сірого кольору, напівпро
зорого, іноді з димчастими темно-сірими розво
дами всередині і з крейдяною кіркою зовні. Такий 
кремінь поширений на території Волині та част
ково Поділля, геолого-літологічні характеристики 
якого докладно описано в спеціальній літературі. 
Авторами (П.С. Шидловським та Є.В. Пічкуром) 
було проведено розвідку, що мала на меті пошуки 
виходів цієї сировини в безпосередній близькості 
від поселення. Проте вона не дала очікуваних ре

зультатів — потужних виходів крем’яної сирови- 
ни в радіусі кількох кілометрів довкола Йосипів- 
ки І зафіксовано не було. У сучасних кар’єрах не
подалік від пам’ятки траплялися поодинокі улам
ки кременю та дрібна крем’яна галька. Однак ма
теріали неолітичного шару Йосипівки І свідчать 
про використання як сировини крем’яних жовен, 
плиток та масивних конкрецій. Можна припусти
ти, що місця видобутку крем’яної сировини меш
канцями поселення або не потрапили до нашого 
поля зору, або кремінь надходив сюди з відносно 
віддалених місць. За свідченням фахівців у галузі 
неоліту, людність КЛСК не використовувала не
якісної сировини і в разі потреби транспортувала 
кремінь та обсидіан на величезні відстані, що нео
дноразово підтверджувалося археологічно.

Таким чином, можна стверджувати, що на 
пам’ятці відбувався повний цикл обробки 
крем’яної сировини. Характер об’єктів, дослі
джених у 2007 р., дає змогу реконструювати ета
пи обробки:

• транспортування сировини з місць природ
них виходів кременю та складання жовен і пре- 
нуклеусів на території поселення («Скарб 2»);

• первинна обробка сировини та відбір най
більш придатних заготовок для знарядь («Скарб
і»);

• виготовлення знарядь праці та їх утиліза
ція в процесі використання в межах виробничо
го комплексу («Площадка 1»).

Матеріали пам’ятки Йосипівка І, на нашу дум
ку, яскраво демонструють два напрями у техноло
гії виготовлення крем’яних виробів. Перший — 
мікролітичний — забезпечував переважно мис
ливську й тваринницьку галузі господарської 
діяльності населення. У колекції досить числен-

•  •  і  и  *  /  4ними є мікролітичні трапеції и вістря (що інтер
претуються як наконечники стріл) та скребки, які 
здебільшого представлені невеликими формами. 
Другий напрям у технології виготовлення — ма- 
кролітичний — забезпечував переважно земле
робську галузь господарства і був орієнтований 
на виготовлення знарядь, в основному вкладнів 
до серпів, з широких макролітичних пластин. Ка
тегорії знарядь можуть свідчити про заняття насе
лення різними формами господарської діяльнос
ті — полюванням, тваринництвом, землероб
ством. Про існування останнього може свідчити 
наявність у комплексі яскравої серії вкладнів до 
серпів різної форми.
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