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Міні-атлас присвячений новій темі в українській картографіі - 

доісторичним картам і включає вибіркові приклади картопо-

дібних зображень чи композицій на території України. 

Для картографів, картосеміотиків, істориків та всіх, хто 

цікавиться картосеміотичною історією України. 
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ПЕРЕДМОВА  

 

В 2004 році ми з В.О.Шевченко написали монографію, в 

якій розглянуто перші картоподібні зображення на 

території України. Такі зображення, як правило, частіше 

трактуються і сприймаються не як карти, а як предмети 

мистецтва. 

В 2011 року ми почали новий проект під назвою “Міні-

атлас. ДОІСТОРИЧНІ КАРТИ УКРАЇНИ”. 

Даний  проект був призупинений в 2012 році,  коли 

пішов з життя В.О.Шевченко.  
П'ятого березня,  до річниці пам'яті Віктора Олексійо-
вича Шевченка мною завершино роботу над нашим 
спільним проектом, міні-атласом стародавніх карто-
подібніх зображень на території України. 

 
5 березня 2013 р.                                          А. Володчéнко 
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1. МЕЖИРІЧ- КАРТА – НАЦІОНАЛЬНА РЕЛІКВІЯ 

У 1966 році відомий український зоолог 

та палеонтолог І.Г.Підоплічко керував 

розкопками палеолітичної стоянки мис-

ливців на мамонтів. При цьому було від-

крито пізньопалеолітичне поселення у 

складі чотирьох будівель у долини річки  

І.Г.Підоплічко 

(1905-1975рр.) 

Каркас однієї з таких будівель  

знаходиться в Центральному  

науково-природничому музеї  

Національної Академії Наук  

України у Києві.  

Уламок бивня мамонта довжиною близько 21 см із  

слідами штучної обробки та геометричним візерунком  
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1. МЕЖИРІЧ- КАРТА – НАЦІОНАЛЬНА РЕЛІКВІЯ 

Центральний науково-природничний музей 

A.Володченко, Ю.Серов та В.О.Шевченко в музеї  
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1. МЕЖИРІЧ- КАРТА – НАЦІОНАЛЬНА РЕЛІКВІЯ 

Межиріч карта (12 000 - 14 000 років до р.Хр.) 

Вивчаючи малюнок, І.Г.Підоплічко звернув увагу на те, 

що він має впорядковану композицію, а 4 подібні між 

собою фігури у центрі являють собою зображення 

будівель, які були виявлені під час розкопок.  

Нижче зображення будівель, чітко розрізняються дві 

групи зигзагоподібних відрізків. Це знак води. У даному 

випадку він, безсумнівно, позначає річку.  

Межирічській карті присвячен спеціальний стенд, якій 

знаходиться в Центральному науково-природничому 

музеї Національної Академії Наук України у Києві. 

Межирічська знахідка - найстаріша пам'ятка національ-

ної картографії України, але не єдина. До цього ж 

історичного періоду (пізнього палеоліту, але трохи 

молодша за часом) відноситься так звана Кирилівська 

карта. Відомі ще декілька найдавніших картографічних 

зображень, всі вони ще чекають свого дослідника. 
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1. МЕЖИРІЧ- КАРТА – НАЦІОНАЛЬНА РЕЛІКВІЯ 

Палеолітична стоянка (макет ) на березі річки Росса-

ва (село Межиріч, Канівського району на Черкащині) 

Макет поштової листівки (Автор, Wolodtschenko 2005) 
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2. КИРИЛІВСЬКА КАРТА 

Іншим стародавнім картографічним зоб-

раженням є різьблення на бивні мамонта, 

що знайдене на Кирилівській  стоянці, 

відкритій у 1893 році на правому березі  

р. Дніпро в межах сучасного Києва,  у са-

дибі по Кирилівській вулиці (нині вул. 

Фрунзе ). Стоянка знайдена і досліджена 

у 1894-1990 рр.  видатним археологом, 

відкривачем трипільської культури  

В.В. Хвойкой.  
З точки зору семіотики зображення залишається таєм- 

ницею як для археологів, так і для картографів [Волод- 

ченко, 1997]. Деякі синтактичні конструкції нагадують  

окремі деталі Павлівської карти з Південної Моравії  

(Чехія). Це знак будівлі (житла), який складено з кіль- 

кох овалів. 

Хвойка В.В 

(1850-1914рр.) 

Уламок бивня мамонта  із слідами штучної обробки та 

геометричним візерунком  
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Кирилівськa карта (б) 10 000 - 11 000 років до р.Хр. 

2. КИРИЛІВСЬКА КАРТА 

Кирилівськa карта (a), 10 000 - 11 000 років до р.Хр. 
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3. КАРТИ КАМ‘ЯНОЇ МОГИЛИ 

На півдні України, на північ від м. Мелітополя Запорізької 

області, в заплаві р. Молочної, біля с. Терпiння, знахо-

диться унікальна археологічна пам‘ятка під назвою 

Кам‘яна Могила. Це складений із брил пісковику останець, 

залишок піщаної мілини сарматського моря, яке існувало 

мільйони років тому, у третинну епоху. Висота Могили - 

близько 15-20 м, протяжність – близько 100 м.  

На стінах численних гротів та на денній поверхні збере-

глися дивовижні зображення (петрогліфи), вирізьблені 

рукою старо-давніх мисливців, скотарів та орачів. 

У 1890 році наскельні зображення дослідив відомий архе-

олог М.І. Веселовський. Пізніше ієрогліфи Кам‘яної Моги-

ли вивчали В. М. Даниленко, О. М. Бадер, М.Я. Рудинський 

(у складі Комплексної Мелітопольсько-Терпеньевської 

експедиції протягом 1950-х років), В.М. Гладилін, Б.Д. Ми-

хайлов та інші. 

Археологічна пам‘ятка - Кам‘яна Могила  
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3. КАРТИ КАМ‘ЯНОЇ МОГИЛИ 

Враховуючи резуль-

тати власної розвідки 

у 2002 році безпосе-

редньо на Кам‘яній 

Могилі, автори відіб-

рали дві композиції з  

Гроту Бика і іденти-

фікували їх як карто-

подібні.  

 

В.О.Шевченко та A.Володченко на Кам‘яної Могилі   



4. ПУТИВЛЬСЬКА КАРТА 

Цікава археологічна знахідка – уламок нижньої щелепи 

бика з різьбленням зооморфної та геометричної 

тематики зберігається у краєзнавчому музеї, який 

знаходиться у м. Путивль, Сумської області.  

 

Музей засновано у 1919 році, його засновником і першим 

директором був художник П.М. Коренєв, випускник 

Петербурзької Академії Художеств, учень І.Ю. Рєпіна. З 

1987 року музей є філією Державного історико-культур-

ного заповідника у м. Путивлі. Нині фонди музея 

налічують 16 тис. оригінальних експонатів, у т.ч. щелепа 

з картоподібними візерунками. 

 

Щелепа бика 
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4. ПУТИВЛЬСЬКА КАРТА 

Здійснений авторами аналіз та порівняння є підставою 

для семантико-топографічної інтерпретації малюнків. 

Стародавнє зображення можна ідентифікувати як 

картоподібне, яке включає зображення водотоку 

(паралельні та зигзагоподібні лінії) та первісні житла - 

трикутники.  
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4. ПУТИВЛЬСЬКА КАРТА 

 

Інша карта –  це складні геометричні фігури та контури 

тварин на зовнішньому боці щелепи. Тут додатково 

(окрім зображення водотоку та житла) можна виділити 

місця концентрації тварин а також ями для їх вилову 

(система перпендикулярних ліній).  
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5. ДУДАРКІВСЬКА КАРТА 

Дударківська карта - так умовно названа авторами 

зображення, вирізьблене на кістяній сокирці, знайденій у 

1961 році на торфо-розробках в с. Дударків, Борис-

пільського району Київської області.  

Сокирка, вірніше її уламок, довжиною близько 14,5 см 

вироблена з рогу північного оленя датується приблизно 

кінцем неоліту - початком бронзового віку (початком ІІ 

тис. до р.Хр.)  

 

 

Кістяна сокирка 
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5. ДУДАРКІВСЬКА КАРТА 

Відомий археолог О.О. Формозов  вперше помітив 

схожість зображень Дударківської та Путивльської карт 

за синтактичним змістом. 

За цією аналогією неважко ідентифікувати дударківське 

зображення як більш досконале за семантикою – окрім 

відомих вже зигзагоподібних ліній (річка, водотік) та 

трикутники (домівки на його березі) додатково ще й 

зооморфні та флороморфні зображення – тобто 

прилегла територія з деревною рослинністю та  

пасовищами (зображення тварин).  

Кістяна сокирка слугувала безперечно знаком влади, 

або як культовий предмет. В обох випадках логічно 

припустити, що зображення на ньому – це територія, яку 

у певній мірі вважали своєю власністю місцеві мешканці. 
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6. КАРТОГРАФІЧНІ ЗДОБУТКИ ТРИПІЛЬЦІВ  

Трипільська культура – одна із найяскравіших культур 

давньої Європи - існувала у часовий проміжок від кінця 

VІ тисячоліття до 1-ої третини ІІІ тисячоліття до р.Хр., у 

добу енеоліту (мідно-кам’яного віку) на значній території 

від Карпат до Лівобережжя Дніпра та від верхів’їв 

правих приток Прип’яті (Стохід, Стир, Случ) до пониззя 

Дунаю. Найтиповіші її прояви зберігає земля Середнього 

Подніпров’я – Київщина та Черкащина.  

 

Назва “Трипільська культура” походить від поселення 

біля села Трипілля Київської області, що його відкрив 

відомий археолог В.В. Хвойка у 1893 році.  

 

Археологічний музей   

в с. Трипілля  
Пам‘ятник археологу  

В.В. Хвойка  
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6. КАРТОГРАФІЧНІ ЗДОБУТКИ ТРИПІЛЬЦІВ  

Археологічний музей,  с. Трипілля  

 

 

У селі Трипілля в Обухівському районі, Київської області 

знаходиться Київський обласний археологічний музей.  

Музей створений в 1996 р. і реконструйований в 2001-

2002 роках.  

 

Музеї трипільської культури відкриті в містах Вінниця, 

Одеса, Львів, Умань, Черкаси, Переяслав-Хмельницький 

та іншіх. На кінець 2010 р. на правобережній Україні 

налічувалося понад 20 музеїв, де представлені експо-

нати трипільської культури. 
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6. КАРТОГРАФІЧНІ ЗДОБУТКИ ТРИПІЛЬЦІВ  

“Графічний світ” трипільского хлібороба 

Найвідоміший здобуток трипільців – керамічний посуд, 

інші пластичні вироби та розпис цих предметів. 

Трипільський розпис – не просто сума окремих знаків, 

це складна продумана система знакоотображення. 

 

Фрагменти космологічних карт можуть також належати 

до перших артефактів, які зафіксували на керамічних 

виробах (вази, горщики і т.д.) картосеміотичні знання 

трипільців про світобудову. 

 

Розкриття складного семантичного змісту трипільських 

орнаментів і графічних сюжетів ставляться не простим 

завданням. Їх успішне виконання реально і можливо 

тільки на основі міждисциплінарних досліджень. 
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6. КАРТОГРАФІЧНІ ЗДОБУТКИ ТРИПІЛЬЦІВ  

Жіночі статуетки з орнаментом. “Пластичні вироби ” 

трипільских творців 

Декоративні статуетки належать до об'ємних артефактів 

на перший погляд, з картографією не мають яких-небудь 

відносин. Такі артефакти (статуетки, інші пластичні 

вироби та розпис цих предметів), на жаль, зовсім не 

вивчені в картосеміотиці. 

 

З картосеміотичній точки зору такі артефакти можна 

розглядати як приклади рельєфного знакоотображення 

або прикраси жіночого тіла. Картосеміотика вивчає такі 

артефакти як знакові системи та їх особливості з не 

картографічними традиціями. 
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6. КАРТОГРАФІЧНІ ЗДОБУТКИ ТРИПІЛЬЦІВ  

“Комп'ютерний рельєф”  

сучасної людини  

Рельєфне знакo-фіксування будь-якої геометричної 

фігури (частини Землі або тіла людини) за допомогою 

ізоліній або штрихами добре відомо в картографії і 

комп'ютерній графіці. 

 

Картосеміотика розширює інформаційні та інтерпрета-

ційні межі конкретних археологічних матеріалів (напр., 

жіночі статуетки з орнаментом). Вона дозволяє виявити 

нові кордони інтерпретації знаків, допомагає в пошуку 

нових можливостей для більш глибокого здобування 

інформації з артефактів, а також порівняння такої 

інформації. Вивчення семіотичних коренів рельєфного 

знакоотображення антропоморфних статуеток та 

керамічного посуду може допомогти розкриттю змісту 

трипільських орнаментів і графічних сюжетів. 

 

“Пластичний рельєф” - 

фрагменти трипільських  

статуеток 



7. ТЕМАТИКА ПЕРВІСНОГО МИСТЕЦТВА 

Від зооморфних і антропоморфних зображень, з якими 

картоподібні іноді поєднуються, їх відрізняє геометрія 

ліній, не завжди зрозуміла. 

 

Питання дослідження прагматичних відношень між 

творцем і/або користувачем стародавніх просторових 

конструкцій може базуватися на їх функціональному 

призначенні та використанні (наприклад, від предметів 

мисливської магії до фіксації власності та орієнтування). 

 

Накопичення знахідок та іншого матеріалу стосовно 

стародавніх карт України продовжується, що дає під-

стави очікувати на нові цікаві відкриття та дослідження. 

Даний міні-атлас являє вибіркові приклади древніх карт 

і знакових систем України і вносить свою лепту у вив-

чення історії культури земної цивілізації з картосеміо-

тичних позицій.  

Стародавні картоподібні зображення, що містять просто-

рово-графічну інформацію, складають мізерну частку в 

первісній культурної спадщині. Число стародавніх карт 

наближається до 100 але вони можуть предентовать на 

формування картографічній тематики чи розділу.  

22 

a 

b 

  зооморфна       антропоморфна     картоподібна        інші 



23 

a 

b 

Список літератури та фотодокументів 

Слайди 4-7: 
ВОЛОДЧЕНКО А.: Картосемиотика и доисторические карты.- Барнаул-

Дрезден, 1997.-116c. 

ВОЛОДЧЕНКО А., ШЕВЧЕНКО В.О.: Доiсторiчнi карти України. Dresden 2004. 

ПИДОПЛИЧКО И.Г.: Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на 

Украине.- К.: Наукова думка, 1969.- 163 с. 

ШЕВЧЕНКО В.О.: Національна реліквія // Український географічний журнал.- 

1994.- № 1-2.- С.57-59. 

WOLODTSCHENKO, A.: Diskussionsbeitrag zu palaokartographischen 

Darstellungen. Wiss.Zeitschrift der TU Dresden, H. 2, Dresden 1992 (41), S.67-69. 

Фотоархіви А.Володченко та В.О.Шевченко 

Слайди 8-9: 
БОРИСКОВСКИЙ П.И.: Палеолит Украины.- М.-Л., 1953 

ВОЛКОВ Ф.К. (1903): Искусство мадленской эпохи на Украине // Археологи-

ческая летопись Южной России.- Киев, 1903- № 1. 

ЯКОВЛЕВА Л.А. : К  изучению гравировки на бивне из Кирилловского 

позднепалеолитического поселения // Исследование социально-историчес-

ких проблем в археологии (Институт археологии АН УССР).- К.: Наукова 

Думка, 1987.- С.177-186. 

Слайди 10-11: 
МИХАЙЛОВ Б.Д.: Подземный  «эрмитаж» Приазовья.- Запорожье, 1998.  

МИХАЙЛОВ Б.Д.: Петроглифы Каменной Могилы (семантика, хронология, 

интерпретация).- Запорожье: Дикое Поле, 1999.- 240 с. 

РУДНИЦЬКИЙ М.Ю.: Кам‘яна могила.- К.: 1961.-69c. 

Фотоархів А.Володченко 

Слайди 12-14: 
БЕРЕЗОВЕЦ Д.Т.: Рисунки на челюсти быка // Советская археология,4/1958. 

Слайди 15-16: 
ДЯДЕНКО В.: Унікальна пам‘ятка стародавнього мистецтва // Народна 

творчість та етнографія.- К.: Видавництво АН УРСР, 1962.- Кн.4.- С.142-145. 

ФОРМОЗОВ А.А.: Об изображении на костяном топорике из Дударкова // 

Советская археология.- 1974.- № 2.- С.294-251. 

Слайди 17-21: 
БУРДО Н.Б.: Теракота трипiльської культури. Київ 2001. 

ВОЛОДЧЕНКО А.: Доисторические карты и знаковые системы. Мини-атлас. 

Дрезден, 2010. 

ВІДЕЙКО В.Ю.: Трипiльська цивілізація. Київ 2003. 

ГЕДЫМИН А.В.: Картография. Москва 1946. 

ТКАЧУК, Т., МЕЛЬНИК Я.: Семiотичний аналiз трипiльсько-кукутенських 

знакових систем. Iвано-Франкiвськ 2000. 

Фотоархів А.Володченко 

 

 


