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СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ КАМЯНОЇ ДОБИ НИЖНЬОГО 

ПРИДНІПРОВ'Я І ПРИАЗОВ'Я 
 

У статті проаналізовано репрезентативну історіографію археологічних пам’яток Приазов'я та Нижнього 

Подніпров'я, незалежної України. Основний масив матеріалу це згадки в узагальнюючих історичних та археологічних 

працях монографіях, дисертаційних дослідженнях які охоплюють територію півдня України; працях, що описують 

археологічні пам'ятки окремих адміністративно-територіальних одиниць, районів, або географічних регіонів (до 

прикладу: Пн. Присивашшя, Степове Придніпров'я, чи долини рік тощо) котрі входять до описуваної  території; 

окремі статті, що описують проведені археологічні розвідки на даній території, чи мають опис різнохронологічних 

досліджень декількох археологічної пам'яток. 

Автор робить висновок, що дана тематика є малодослідженою, проте доволі велика кількість синтетичних 

історичних матеріалів відносно конкретних пам’яток надає перспективу до їх узагальнення та виділення локального 

історіографічного процесу вітчизняної археологічної науки. 
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Постановка проблеми: у вітчизняній істо-

ріографічній традиції питанням історії археоло-

гічного вивчення регіонів приділялось надто 

мало уваги, це призвело до проблематики істо-

ричних досліджень у сфері пізнання минулого. 

Не винятком в цьому плані є Приазов’я та Ниж-

нє Подніпров’я, узагальнювального історіогра-

фічного аналізу археологічних досліджень яко-

го є недосить багато. В цьому контексті, стаття 

постає складовою для формування цілісної 

картини археологічних напрацювань вітчизня-

них науковців, оскільки історіографічні дослід-

ження дозволяють нам чіткіше побачити всю 

повноту проблем археологічної науки, виділити 

з них найбільш важливі й перспективні. 

Мета статті - систематизувати, узагальнити 

та описати репрезентативну історіографічну 

базу досліджень археологічних пам'яток 

Приазов'я та Нижнього Подніпров'я 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що в епоху незалежности України 

були зроблені історіографічні узагальнення уже 

відомих археологічних пам'яток кам'яного віку 

та проведені дослідження окремих науковців, 

наприклад великий внесок вніс Микола 

Оленковський, котрий видав низку каталогів-

довідників археологічних пам'яток та статей, 

окрім нього дану тематику можна знайти і в 

синтетичних історичних працях Кротової О.О. 

та Цеунова І., Федорченко О.О. 

Основні результати дослідження: проводячи 

систематизацію історіографічного наративу чітко 

бачимо, що чи не най першою працею є стаття 

Оленковського Н. П., та  В. Ларіна − «Знахідки 

пізнього Палеоліту та Неоліту в степовому 

Нижньодніпровському Лівобережжі» (1991), в 

котрій міститься опис трьох місцезнаходжень, 

доби пізнього палеоліту, та надається харктерис-

тика знайденого археологічного матеріалу, при-

сутні малюнки знахідок [Оленковський Н. П. , В. 

Ларін, 1991]. Наступного 1992 року виходить 

друком друге видання праці «Пам'ятки мезоліту 

та неоліту. Археологічна карта Нижньодніпров-

ського регіону» авторства Миколи Оленковького. 

У цьому автор надає опис стоянок, місцезнаход-

жень, пунктів знахідок. грунтових могильників, 

окремих грунтових поховань, періоду мезоліту. 

Приводяться наслідки шурфовок та розкопок, 

описується стратиграфія, бібліографія пам'яток, 

уточнені дані з датування. Випуск містить карти, 

плани стоянок, ілюстрації знайденого археологіч-

ного матеріалу [Оленковський (а),1992]. Того ж 

року виходить чергова стаття Оленковського 

«Пізньопалеолітичні пам'ятки Нижнього Дніпра» 

в котрій автор надає опис кількох пізньопале-

олітичних багатошарових пам'яток, надає карту 

розташування знахідок, порівняльні таблиці та 

описує знайдений археологічний матеріал 

[Оленковський (б),1992 ].А вже 1993-го року 

Микола Оленковський видає працю «Археоло-

гічні пам’ятки Нижньосірогозького району Хер-

сонської області. Каталог-довідник» [Оленков-

ський, 1993]. Це є перша паця із серії каталогів-

довіників в яких автор наводитеме інформація 

про усі відомі на час видання пам’ятки археології, 

зокрема і кам'яного віку, конкретного району 
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Херсонської області. Також висвітлює історіо-

графію відкриттів та досліджень пам’яток, їх пе-

ріодизацію та хронологію, культурну приналеж-

ність, надає основну бібліографію, щодо розгля-

нутої проблематики. Не промайнув без видань і 

1994 рік, в якому Олековський Микола публікує 

статтю «Культурно-історична градація пізнього 

палеоліту Нижньодніпровського регіону» в якій 

робить культурно-хронологічну атрибуцію 

пам'яток Нижнього Дніпра [Оленковський, 1994]. 

1997-го року вийшла стаття Оленковського 

«Культурно-історичні процеси в пізньому 

палеоліті та мезоліті Присивашшя» в якій автор 

проводить аналіз історико-культурної градації 

пізнього палеоліту та мезоліту Присивашшя 

[Оленковський, 1997] 

У 1999 році виходить чергова статя Миколи 

Оленквський «Нові палеолітичні та неолітичні 

пам'ятки в Присивашші» в якій автор детально 

описує декілька знайдених пам'яток, харак-

теризує археологічний матеріал, надає його 

зображення [Оленковський, 1999]. 

2002-го року виходить стаття Оленковського 

«Про походження і розвиток північно-приазов-

ської пізьопалеолітичної культури» в котрій він 

описує археологічні пам'ятки північно-приазов-

ської культури доби фінального палеоліту, дає 

характеристику арзеологічного матеріалу, 

надає його малюнки, карти місць пам'яток, 

присутні таблиці [Оленковський, 2002] 

У 2003 році виходить друком черговий до-

відник «Оленковського Археологічні пам’ятки 

Генічеського району Херсонської області» 

[Оленковський, 2003]. 

Плідним став 2004 рік для Миколи 

Оленковський який видає кілька видань серії 

каталогів-довідників «Археологічні пам’ятки 

Білозерського району Херсонської області», 

«Археологічні пам’ятки Білозерського району 

Херсонської області», «Археологічні пам’ятки 

Каховського району Херсонської області. Архе-

ологічна карта», «Археологічні пам’ятки Ново-

троїцького району Херсонської області. Архе-

ологічна карта», «Археологічні пам’ятки Висо-

копільського району Херсонськоїобласті» 

[Оленковський А, Б, В, Г, 2004]. Дослідник від-

значився і в наступному 2005 році коли видав 

дві нові праці із серії каталогів-довідників «Ар-

хеологічні пам’ятки Нової Каховки. Археоло-

гічна карта», «Археологічні пам’ятки Горноста-

ївського району Херсонської області. Археоло-

гічна карта» [Оленковський А, Б, 2005].  

Проте неєдиним оленковським ознаменувавя 

поточний рік, від так вийщла в світ праця 

професора Залізняка Л. Л. «Кам’яна доба 

України. Випуск 08. Фінальний палеоліт і мезоліт 

континентальної України». Книга є спробою 

узагальнення на сучасному рівні відомостей про 

культурно-історичні процеси, котрі мали місце на 

території континентальної України (за винятком 

Криму) у фінальному палеоліті, мезоліті та 

ранньому неоліті. Дослідник розглядає культурні 

явища зазначених періодів із залученням 

найбільш яскравих і, по можливості, нових 

матеріалів на широкому тлі кам’яної доби 

Європи, окрім цього дає опис частини 

археологічних пам'яток, в тому числі Нижнього 

Придніпрів'я і Приазовя [Залізняк, 2005]. 

2006-го року Оленковський видає черговий 

два каталоги-довідники «Археологічні пам’ятки 

Нововоронцовського району Херсонської області. 

Археологічна карта» та «Археологічні пам’ятки 

Великоолександрівського району Херсонської 

області. Археологічна карта» [Оленковський А, 

Б, 2006]. 

Стаття Федорченко O.C. «Дослідження пізнього 

палеоліту Північного Надчорномор'я та Над-

азов'я у 70-80-х роках XX ст.» (2007) В ній автор-

ка висвітлила кілька основих польових дослід-

жень пізнього палеоліту Північного Приазов'я в 

період новобудовних розкопок (70-80-х років XX 

ст.) [Федорченко, 2007]. 

Тогож року Оленковський Микола публікує 

статю «Культурно-історичний аспект мезоліту 

Присивашшя» в яких є опис декількох пам'яток 

на території північного Присивашшя, та зроб-

лена автором їх культурно-хронологічна атри-

буція, також присутні малюнки археологічного 

матеріалу. Окрім статті видає каталог-довівд-

ник «Археологічні пам’ятки Бериславського ра-

йону Херсонської області. Археологічна карта» 

[Оленковський А, Б, 2007] 

У 2008 році Оленковський М.П. Видає черго-

вий каталог-довідник «Археологічні пам’ятки Іва-

нівського району Херсонської області. Археологі-

чна карта» [Оленковський, 2008]. 

2010 р. – О. С. Федорченко захистила канди-

датську десертацію причвячену дослідженням 

верхнього палеоліту території Північного Над-

чорномор’я та Надазов’я. Дослідниця залучає 

нові відомості щодо перших досліджень Ам-

вросіївського верхньопалеолітичного комплексу. 

Зокрема до наукового обігу введено листування 

першого дослідника Амвросіївського верхньопале-
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олітичного комплексу В.М. Євсєєва [Федорченко, 

2010, с. 181 – 187]. Даний епістолярій зберігався 

у фондах Донецького обласного краєзнавчого 

музею, на разі подальша доля документів неві-

дома. У роботах О.С. Федорченко основна увага 

зосереджена на післявоєнному періоді, а 20 – 

30-ті рр. ХХ ст. розглядаються побіжно. 

Стаття Кротової О. О. «Житлові території 

Верхньо-палеолітичних пам'яток Азово-Чорно-

морських степів» (2011), в якій авторка подає 

опис структури жителових територій, робить 

узагальнення даних та їх аналіз щодо їх 

вивчення, описана територія та кретерії вивчен-

ня жител [Кротова, 2011] 

Цікавою є монографія − «Пізньопалеолітичні 

мисливці азово-чорноморських степів» (2013) 

авторства Кротової О. О. В даній роботі аналі-

зуються матеріали археологічних стоянок доби 

верхнього палеоліту азово-чорноморських степів, 

розглядається хронологія і періодизація куль-

турно-технологічних явищ та визначається їх 

місце в культурній історії Європи. На базі даних 

археології, палеогеографії, палеонтології, етно-

графії та застосування сучасних методологічних 

підходів  досліджується характер взаємодії мис-

ливців регіону з природним середовищем на 

різних хронологічних етапах розвитку верхньо-

го палеоліту, визначаються типи їх культурної 

адаптації зі специфічними тактиками виживан-

ня, які включалимисливські стратегії, типи мо-

більності людських груп, їх здатність створюва-

ти певнісоціальні об’єднання в залежності від 

характеру природних умов та стану ресурсів 

[Кротова, 2013] 

Тогож року виходить стаття Оленковського 

Планіграфічні дослідження пізньопалеолітичних 

стоянок Присивашшя (2013) в якій автор опи-

сує власні археологічні дослідження трьох сто-

янок доби Верхнього палеоліту на території 

Північного Присивашшя. Автор робить деталь-

ний опис археологічного матеріалу та його ана-

ліз, й доходить висновоку про чудові перспек-

тиви подальшик досліджень, наприклад 

планіграфічних; окрім цього - що дані місця 

були накшат виробнийтв з виготовлення 

знарядь праці [Оленковський, 2013]. 

Стаття Цеунова Ігора « Польові дослідження 

палеоліту півдня України новобудов ними 

експедиціями у 20–30-х рр. ХХ ст.» (2015), 

переглядає перші археологічні експедиції 20–

30-х рр. ХХ століття, спрямовані на глибоку 

розвідку прибережних районів півдня України 

до створення там водосховищ. Вній дослідник 

робить висновок, що через складний і 

систематичний характер експедицій геологи 

співпрацювали з археологами, окрім того, що 

рівень методологічної фіксації досліджених 

палеолітичних пам'яток на півдні України був 

низьким, а також , що на сьогодні більшість 

колекцій втрачені або їх важко ідентифікувати 

[Цеунов , 2015]. 

Окрім вищезгаданого з 2015-го року в серії 

публікацій про пам’ятки Дніпропетровської 

області за матеріалами «Зводу пам’яток історії та 

культури України». Випуск присвячений 

пам’яткам археології, історії, архітектури, та 

монументального мистецтва, видаються довід-

ники що описують зокрема пам'ятки кам'яного 

віку на території Апостолівського, Нікопольсь-

кого, Томаківського районів та м. Нікополя, 

територія котрих в ходить до зони Нижнього 

Поднпров'я [Голубчик Л. М., Колесник О. С., 

Царенко Т. А, [2015, 2016, 2017, 2019]. 

У 2018 році зявилась десертація Цеунова 

І.А. Дослідження палеоліту материкової 

України в останній третині ХІХ – першій 

половині ХХ ст. В якій використані архівні 

документи та опубліковані матеріали з роз-

копок палеолітичних пам’яток, узагальнення 

відомостей про них, праці теоретичного харак-

теру. Окремі з даних матеріалів присвячені і 

археологічним пам’яткам Приазов’я та 

Нижнього подніпров’я. Певні моменти роботи 

присвячені узагальненю теоретичних 

напрацювань та висвітленні історії вітчизняної 

археологічної думки [Цеунов , 2018]. 

Висновоки: аналізуючи історіографію 

даного питання, чітко бачимо, що 

узагальнювального історіографічного аналізу 

археологічних досліджень, даної території є 

недосить багато. Існують окремих статті та 

згадки в узагальнювальних працях, збірниках, 

підручниках, з історії, археології та 

краєзнавства, тематичних збірниках місцевих 

науково-освітніх установ та товариств. Хоча 

дана тематика є малодослідженою, проте доволі 

велика кількість синтетичних історичних 

матеріалів відносно конкретних пам'яток, що 

надає перспективу до їх узагальнення та 

виділення локального історіографічного 

процесу вітчизняної археологічної науки. 
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Синичкив Ю.В. 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ КАМЯНОГО ВЕКА НИЖНЕГО ПРИДНЕПРОВЪЯ И ПРИАЗОВЪЯ 

В статье проанализирована репрезентативная историография археологических достопримечательностей 

Приазовъя и Нижнего Поднипровъя, независимой Украины. Основной массив материала это упоминания в 

обобщающих исторических и археологических трудах монографиях, диссертационных исследованиях которые 

охватывают территорию полдня Украины; трудах, которые описывают археологические памъятки отдельных 

административно-териториальних единиц, районов, или географических регионов (к примеру: Сев. Присивашшя, 

Степное Приднепровъя, долины рек и тому подобное) которые входят в описываемую  территорию; отдельные 

статьи, которые описывают проведенные археологические разведки на данной территории, имеют ли описание 

разнохронологических исследований нескольких археологической памъъяток. Автор делает вывод, что данная 

тематика является малоисследованной, однако достаточно большое количество синтетических исторических 

материалов относительно конкретных достопримечательностей предоставляет перспективу к их обобщению и 

выделению локального историографического процесса отечественной археологической науки. 

Ключевые слова: историография археологи, археологические иследования, историографический материал 

 

Sinichkiv Yuri   

MODERN HISTORIOGRAPHY OF STONE AGE OF SITES OF LOWER DNIEPER AND PRIAZOV'YA 

The article analyzes the representative historiography of archaeological sites of Priazovya and Lower Podniprovya, 

independent Ukraine.  The main body of material is mentions in generalizing historical and archaeological works monographs, 

dissertation studies that cover the territory of half a day in Ukraine;  works that describe archaeological sites of individual 

administrative and territorial units, regions, or geographical regions (for example: Prisivashshya, Steppe Dnieper, river valleys 

and the like) that are included in the described territory;  separate articles that describe the conducted archaeological 

explorations in the given territory, do they have a description of different archaeological studies of several archaeological sites. 

The author concludes that this topic is little studied, however, a sufficiently large number of synthetic historical materials 

regarding specific sights provides the prospect of generalizing them and highlighting the local historiographic process of 

national archaeological science. 

Key words:, historiography of archaeologi, archaeological research, historiography material 

 

 

 

 

 

 


