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 Мета презентації :  

 надати інформацію про археологічні пам’ятки на території 

сучасної України        



                           ПАЛЕОЛІТ 

Палеоліт  тривав від з'яви першої людини на наших теренах 

близько 1,5 мільйона років тому до 8-10 тис.  років до н. е 



                           МЕЗОЛІТ 

З мезолітичних стоянок слід 

відзначити Журавську на 

Чернігівщині,  Фатьма-Коба і 

Мурзак -Коба у 

Криму,  Гребеники в Одеській 

області.  В цю епоху,  згідно 

пам'ятників 

матеріальної культури,  вже 

можна виділити окремі 

етнокультурні області.  

 



                            ЕНЕОЛІТ 

Найбільш вивченою археологічною культурою епохи 

енеоліту є трипільська.   



                  КАМ’ЯНА МОГИЛА 

Кам'яна Могила. Кам'яна Могила утворилася на 

місці величезного древнього гейзера чи 

грязьового вулкану, який припинив свою 

діяльність близько 5 млн. років тому.  



          КИРИЛІВСЬКА СТОЯНКА 

Найдавніше поселення на території сучасного Києва 



                      МУРЗАК-КОБА  

 Мезолітичний пам'ятник, розташований в одній з 

печер Гірського Криму, недалеко від Севастополя 



               НЕАПОЛЬ СКІФСЬКИЙ 

Столиця скіфського царства в Криму в 3—2 століттях 

до н. е. Розквіт припадає на добу правління 

царів Скілура й Палака у 2 столітті до н. е 



                СКІФСЬКА ПЕКТОРАЛЬ 

 Пектораль - це жіноча прикраса яка важить 1,2 кг, 
складається з чистого золота 958 проби, на ній міститься 

близько ста майстерно виконаних фігур, діаметр - 30,6 см.  



ВИСКОВКИ 

 В презентації було показано декілька відомих 

археологічних пам’яток, які були знайдені на 

території України, а також було дано основний 

перелік  інших знахідок.  



Джерела інформації : 

 http://histua.com/istoriya-ukraini/pervisna-doba/pervsnij-lad-na-teritorii-ukraini 

  

 http://kiev-pravda.kiev.ua/2012/05/kirilivska-stoyanka/ 

  

 http://vkrumy.com/peschery/105-murzakkoba 

 

 http://www.spadok.org.ua/skifiya/neapol-skifskyy-misto-fortetsya-tsentr-skifskoyi-

derzhavy 

 

 http://ua.stonegrave.org/ 

 

 http://www.uamodna.com/articles/mistyka-zolotoyi-pektorali-z-kurganu-tovsta-mogyla/ 
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Дякую за увагу! 


