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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Âèêëàäàííÿ êóðñó àðõåîëîã³¿ ó âóçàõ Óêðà¿íè ìàº íà ìåò³ äîïîìîãòè
ñòóäåíòàì ó ñâ³ò³ ñòàðîæèòíîñòåé áà÷èòè îá�ºêò äëÿ âèâ÷åííÿ ãîñïîäàðñòâà,
ïîáóòó, êóëüòóðè, ³ñòîð³¿ ïëåìåí ³ íàðîä³â, ùî æèëè â ìèíóëîìó, íàâ÷èòè
ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â âèêîðèñòîâóâàòè ãëèáîêèé àíàë³ç êîíêðåòíèõ àðõåî-
ëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ³ñòîðè÷íèõ óçàãàëüíåíü, âèñíîâê³â.

Ïàì�ÿòêè ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè, çàëèøåí³ ñòàðîäàâí³ìè ïëåìåíàìè,
ùî íàñåëÿëè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, º ö³ííèìè äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿: âîíè äàþòü
ïðàâäèâå óÿâëåííÿ ïðî ³ñòîð³þ òà ëþäåé, ÿê³ òâîðèëè ¿¿ ñâî¿ì ïîâñÿêäåííèì
æèòòÿì. Äîñë³äæóþ÷è ö³ ïàì�ÿòêè çà äîïîìîãîþ òðàäèö³éíèõ àðõåîëîã³÷íèõ
ìåòîä³â òà ìåòîä³â ñóì³æíèõ äèñöèïë³í, â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³ ïðîñòåæóþòü îñíîâí³
ïåð³îäè ³ñòîðè÷íîãî é êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó íàñåëåííÿ, åòí³÷í³ é ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè, äîâîäÿòü íàÿâí³ñòü íåðîçðèâíîãî çâ�ÿçêó, ñïàäêîºìíîñò³
ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ³ äîñâ³äó, ùî çàâæäè ³ñíóº ì³æ ïîêîë³ííÿìè.

Â àðõåîëîã³÷í³é íàóö³ Óêðà¿íè çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ íàãðîìàäæåíî âå-
ëèêèé ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë, çíà÷íîþ ì³ðîþ îñìèñëåíèé ³ ñèíòåçîâàíèé ó
ðÿä³ ñïåö³àëüíèõ ìîíîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, ñåðåä ÿêèõ äâà àêàäåì³÷í³
âèäàííÿ (óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè) ç àðõåîëîã³¿ Óêðà¿íè ó òðüîõ
òîìàõ, äàâíÿ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè ó òðüîõ òîìàõ òîùî. Öå ñòâîðèëî ñïðèÿòëèâ³
óìîâè äëÿ íàïèñàííÿ äàíîãî ï³äðó÷íèêà, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà øèðîê³é äæå-
ðåëîçíàâ÷³é îñíîâ³. Àâòîðè íàìàãàëèñÿ âèáðàòè ç ö³ëî¿ íèçêè äæåðåë íàéãî-
ëîâí³ø³ ³ äàòè çà ¿õ äîïîìîãîþ õàðàêòåðèñòèêè àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð,
ùî ïîáóòóâàëè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

Òðàäèö³éíî ïîñ³áíèêè ç àðõåîëîã³¿ çàê³í÷óþòü ðîçãëÿäîì ïàì�ÿòîê
XIII ñò. í.å. Àëå æ, ïîêè ³ñíóº ñóñï³ëüñòâî, âîíî ïîñò³éíî âèðîáëÿº ìàòåð³-
àëüíó êóëüòóðó, ÿêà º ïîòåíö³éíèì îá�ºêòîì àðõåîëîã³÷íî¿ íàóêè. Òîæ õðî-
íîëîã³÷í³ ðàìêè äàíîãî ï³äðó÷íèêà äåùî ðîçøèðåíî, â³í çàâåðøóºòüñÿ
ðîçä³ëîì, ïðèñâÿ÷åíèì ïàì�ÿòêàì ÷àñ³â çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà.
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Àâòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ï³äðó÷íèê ñïðèÿòèìå ï³äãîòîâö³ êâàë³ô³êîâàíèõ
âèêëàäà÷³â ³ñòîð³¿, çîêðåìà íà ñïåö³àëüíèõ êóðñàõ ³ ñïåöñåì³íàðàõ ç äàâíüî¿
³ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ àðõåîëîã³¿ òà ³ñòîð³¿. Êíèãà ïðèñëóæèòüñÿ òàêîæ ó ïðî-
ñâ³òíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ ç ïèòàíü ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè Óêðà¿íè.

Ïåðøå âèäàííÿ �Àðõåîëîã³¿ Óêðà¿íè�, çàòâåðäæåíå Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè
Óêðà¿íè ÿê íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ âóç³â, ïîáà÷èëî ñâ³ò ó 1994 ðîö³.
Ïðè ï³äãîòîâö³ öüîãî âèäàííÿ àâòîðè âíåñëè äîïîâíåííÿ òà óòî÷íåííÿ
ó çâ�ÿçêó ç íîâèìè àðõåîëîã³÷íèìè ìàòåð³àëàìè òà êàðòàìè àðõåîëîã³÷íèõ
ïàì�ÿòîê. Êíèãà ì³ñòèòü ³ëþñòðàòèâíèé ìàòåð³àë, çíà÷íî ïîêðàùåíèé
ïîð³âíÿíî ç ïåðøèì âèäàííÿì. Àâòîðè âäÿ÷í³ Â. Ï. Ìåãåþ çà ÷óäîâî âèêîíàí³
ðèñóíêè äî öüîãî âèäàííÿ. Êàðòè óïîðÿäêîâàíî Ñ. Â. Òðóá÷àí³íîâèì.
Îñíîâíà ôîòîçéîìêà ìàòåð³àë³â çä³éñíåíà Ï. Ëóäàííèì. Ó ê³íö³ êíèãè ïîäàíî
ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè.

Ðîçä³ëè ²�VI íàïèñàí³ àêàäåì³êîì ÐÍÀÍ, äîêòîðîì ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðîì Ä. ß. Òåëåã³íèì, V²²�Õ²² � àêàäåì³êîì ÀÍÂØ Óêðà¿íè,
äîêòîðîì ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðîì ². Ñ. Âèíîêóðîì, ðîçä³ë X²²² �
Ä. ß. Òåëåã³íèì òà ². Ñ. Âèíîêóðîì ñï³ëüíî.

Àâòîðè áóäóòü âäÿ÷í³ çà â³äãóêè ³ ïîáàæàííÿ ùîäî ïîäàëüøîãî âäîñêî-
íàëåííÿ ï³äðó÷íèêà.
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Ðîçä³ë ²

ÏÐÅÄÌÅÒ ÀÐÕÅÎËÎÃ²¯,
¯¯ ÌÅÒÎÄÈ ² ÇÀÂÄÀÍÍß

§ 1. Àðõåîëîã³ÿ ÿê íàóêà òà ¿¿ çàâäàííÿ

Ñó÷àñíîþ íàóêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ëþäèíà ç�ÿâèëàñÿ íà Çåìë³
ìàéæå 3 ìëí. ðîê³â òîìó. Òîä³ æ âèíèêëî ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî, ðîçïî÷àëàñÿ
³ñòîð³ÿ ëþäñòâà. Çàïèñóâàòè ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ ëþäè íàâ÷èëèñÿ çíà÷íî ï³çí³øå.
Íàïðèêëàä, ó êðà¿íàõ Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó ïèñåìí³ ïàì�ÿòêè ç�ÿâèëèñÿ
ïîíàä 5 òèñ. ðîê³â òîìó, à íàéäàâí³ø³ ïèñüìîâ³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî æèòòÿ ³ ïîáóò
ïëåìåí Ï³âí³÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð�ÿ � ê³ììåð³éö³â, ñê³ô³â (çàïèñè ãðåöüêîãî
³ñòîðèêà Ãåðîäîòà) � íàëåæàòü äî ñåðåäèíè ² òèñÿ÷îë³òòÿ äî í.å.

Óñå, ùî áóëî ðàí³øå, â äîïèñåìíèé ïåð³îä ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, õîâàºòüñÿ
â ï³òüì³ ñòîë³òü, ³ ÿêáè íå àðõåîëîã³ÿ, òî íàø³ çíàííÿ ïðî ïëåìåíà ³ íàðîäè,
ùî íàñåëÿëè Çåìëþ â äàâíèíó, íå âèõîäèëè á çà ìåæ³ ëåãåíä, ì³ô³â ³ êàçîê.

Àðõåîëîã³ÿ (ãðåöüêîþ �àðõåîñ� � ñòàðîäàâí³é ³ �ëîãîñ� � â÷åííÿ) � íàóêà,
ÿêà âèâ÷àº ³ñòîð³þ ëþäñòâà íà îñíîâ³ àíàë³çó ðåøòîê ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè.

Ï³ä ðåøòêàìè (ðå÷àìè) ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ðîçóì³þòü çíàðÿääÿ ïðà-
ö³, ïðåäìåòè ïîáóòó ³ êóëüòó, ïðèêðàñè, çáðîþ, æèòëî, ïîõîâàííÿ, òîáòî
âñå òå, ùî áóëî ðåçóëüòàòîì æèòòÿ é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ³ ÷àñòêîâî ÷è ïîâ-
í³ñòþ çáåðåãëîñÿ äî íàøèõ äí³â. Á³ëüø³ñòü öèõ ðå÷åé âèÿâëÿþòü íàé÷àñ-
ò³øå ó ïðîöåñ³ àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê.

Äîñë³äæåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â äîïîìàãàº â÷åíèì ï³çíàâàòè
³ñòîð³þ ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ ãëèáøå ³ ïîâí³øå â³äòâîðþâàòè
êàðòèíè æèòòÿ ó ò³ ÷àñè, êîëè âæå ³ñíóâàëè ïèñüìîâ³ äæåðåëà. Âàæêî, íà-
ïðèêëàä, âèçíà÷èòè, çâ³äêè â÷åí³ á³ëüøå ä³çíàëèñÿ ïðî æèòòÿ òà ³ñòîð³þ
ñê³ô³â ³ ñàðìàò³â: ³ç çàïèñ³â Ãåðîäîòà òà ³íøèõ àíòè÷íèõ àâòîð³â ÷è ó ïðîöåñ³
ðîçêîïîê ñòàðîäàâí³õ êóðãàí³â, ïîñåëåíü, ãîðîäèù.

Îòæå, àðõåîëîã³ÿ º ñàìîñò³éíîþ ³ñòîðè÷íîþ íàóêîþ. ßê ³ áóäü-ÿêà ³íøà
íàóêà, âîíà ìàº ñâ³é ïðåäìåò, ìåòîäè éîãî äîñë³äæåííÿ ³ çàâäàííÿ, ÿêå
ïîëÿãàº ó âñåá³÷íîìó âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ ïëåìåí ³ íàðîä³â äàâí³õ åïîõ � åòíî-
êóëüòóðíîãî ñêëàäó íàñåëåííÿ, ð³âíÿ âèðîáíèöòâà ³ ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ
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ñèë, âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí ³ ñîö³àëüíîãî óñòðîþ, äóõîâíî¿ êóëüòóðè, â³ðóâàíü,
ìèñòåöòâà òîùî.

Â÷åí³ Óêðà¿íè ñòàâëÿòü ³ ïî ìîæëèâîñò³ ðîçâ�ÿçóþòü ïðîáëåìè, ùî
ñòîñóþòüñÿ äàâíüî¿ ³ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè íàñåëåííÿ, ùî ïðî-
æèâàëî íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè, ðîçðîáëÿþòü òåîð³þ é ìåòîäîëîã³þ àðõåî-
ëîã³÷íî¿ íàóêè.

Ãîëîâíîþ íàóêîâî-äîñë³äíîþ àðõåîëîã³÷íîþ óñòàíîâîþ º ²íñòèòóò àð-
õåîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, ÿêèé êîîðäèíóº àðõåîëîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ ³ ï³äãîòîâêó êàäð³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿.

Àðõåîëîã³÷í³ ïàì�ÿòêè º âñåíàðîäíèì íàäáàííÿì ³ îõîðîíÿþòüñÿ äåð-
æàâîþ, ïîøêîäæåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ îá�ºêò³â êàðàºòüñÿ çàêîíîì.

§ 2. Òèïè àðõåîëîã³÷íèõ ïàì�ÿòîê.
Ïîíÿòòÿ ïðî êóëüòóðíèé øàð

Àðõåîëîã³÷í³ ïàì�ÿòêè êëàñèô³êóþòü çà ì³ñöÿìè ïðîæèâàííÿ
ñòàðîäàâíüî¿ ëþäèíè � ñòîÿíêè, ïîñåëåííÿ, ñåëèùà, ãîðîäèùà, ì³ñòà; çà
ïðèíàëåæí³ñòþ äî ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ � øàõòè, êîïàëüí³, ìàéñòåðí³,
êóçí³, ëèâàðí³ òîùî.

Ñòîÿíêà � öå ì³ñöå òèì÷àñîâîãî ìåøêàííÿ ëþäåé êàì�ÿíîãî â³êó, çäå-
á³ëüøîãî íåâåëèêèõ ðîçì³ð³â. Äëÿ ïîçíà÷åííÿ êîðîòêî÷àñíèõ ì³ñöü ìåø-
êàííÿ ñòàðîäàâíüî¿ ëþäèíè çàñòîñîâóþòü ùå òåðì³íè ñò³éáèùå, ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ. Ì³ñöÿ îñ³ëîãî ïðîæèâàííÿ, ç æèòëàìè, íàçèâàþòü ïîñåëåííÿìè.

Íà òåðèòîð³¿ ë³ñîñòåïîâî¿ ÷àñòèíè ÓÖêðà¿íè ó òðèï³ëüñüê³é êóëüòóð³
â³äêðèòî ïîñåëåííÿ-ã³ãàíòè ïëîùåþ äî 500 ãà.

Âåëèê³ ïîñåëåííÿ, ç òîâñòèì êóëüòóðíèì øàðîì, ìàþòü íàçâó ñåëèù.
Ãîðîäèùà � öå óêð³ïëåí³ ñåëèùà; ÷àñòî âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç îãîðîäæåíîãî
äèòèíöÿ òà íàâêîëèøíüîãî ïîñàäó. Â³ä êîëèøí³õ óêð³ïëåíü íà ãîðîäèùàõ
ïåðåâàæíî çáåð³ãàþòüñÿ âàë ³ ð³â.

Ó á³ëüø ï³çí³é ïåð³îä ³ñòîð³¿ (àíòè÷í³ñòü, ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ) ç�ÿâèëèñÿ ì³ñòà.
Ì³ñòî � öåíòð ðåìåñëà ³ òîðã³âë³ � âèíèêàëî, çäåá³ëüøîãî, íà îñíîâ³
âåëèêîãî ãîðîäèùà.

Ñïåöèô³êîþ äàâíüîðóñüêèõ ì³ñò áóëî ñòâîðåííÿ íà ï³âäåííèõ êîðäîíàõ
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ âåëè÷åçíèõ çåìëÿíèõ çàõèñíèõ ñïîðóä ó âèãëÿä³ âàë³â (�Çì³ºâ³
âàëè�) çàâäîâæêè ó äåê³ëüêà äåñÿòê³â ³ íàâ³òü ñîòåíü ê³ëîìåòð³â. Âîíè
çàõèùàëè çåìëåðîáñüêå íàñåëåííÿ â³ä íàá³ã³â êî÷îâèê³â.

Ó ïåðâ³ñíó åïîõó ç�ÿâëÿþòüñÿ øàõòè é êîïàëüí³ äëÿ âèäîáóòêó êðåìåíþ,
ì³äíî¿ ðóäè òà ³íøî¿ ñèðîâèíè, ç ÿêî¿ âèãîòîâëÿëè ð³çí³ ðå÷³. Ì³ñöÿ, äå
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