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У статті розглядаються питання, пов’язані зі створенням на базі Музею трипільської 
культури НІЕЗ «Переяслав» низки меморіальних археологічних виставок, та аналізуються їх 
особливості. Виставкові проєкти у період із 2003 по 2020 рр. створювалися до ювілейних дат 
найвизначніших вчених-археологів, які зробили значний внесок у вивчення культури Трипілля-
Кукутень. 

Ключові слова: виставка, історичні особистості, трипільська культура, археологічні 
дослідження, музейні предмети. 

 
Поряд із науковою, експозиційною, краєзнавчою та експедиційною роботою, що 

проводить Музей трипільської культури Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав», важливою складовою його діяльності на сьогодні є науково-освітній напрям, 
який включає в себе різнопланові виставки, лекції, уроки-мандрівки, зустрічі з науковцями-
археологами, інтерактивні майстер-класи, тощо [15–16]. Одним із головних чинників науково-
освітньої роботи музею виступає виставкова діяльність. 

У музейній експозиції науковцями закладу періодично створюються різнотематичні 
виставки, пов’язані з історичними особистостями, ювілейними датами, знахідками з 
археологічних досліджень, тощо. За період 2003–2020 рр. на базі музею було створено близько 
тридцяти тимчасових виставок. На особливу увагу серед музейних виставкових проєктів, 
втілених у експозиції Музею трипільської культури, заслуговують меморіальні археологічні 
виставки, пов’язані з видатними дослідника-археологами трипільсько-кукутенської спільноти, 
що побутувала на теренах південно-східної Європи з кінця VІ до початку ІІІ тис. до н. е. 

У першу чергу, слід відзначити виставки, присвячені одному із ініціаторів та авторів 
створення у м. Переяславі Музею трипільської культури – Тамарі Григорівні Мовші (1922–
2003), відомому ученому-археологу, музеєзнавцю, пам’яткоохоронцю, кандидату історичних 
наук, лауреату премії ім. Вікентія Хвойки. До 85-річчя, 90-річчя та 95-річчя з дня народження 
цієї талановитої дослідниці трипільської культури, виставки влаштовувалися у 2007, 2012 та 
2017 рр. (рис. 1, 1–3). 

Т. Г. Мовша належить до когорти найвідоміших дослідників-трипіллязнавців ХХ ст. Її 
дослідження збагатили археологічну науку цілою низкою блискучих відкриттів. Польову 
археологічну кар’єру вона розпочала 1946 р. з участі у Трипільській археологічній експедиції, 
яку очолювала Т. С. Пассек. У її складі Тамара Григорівна взяла участь у дослідженні 
поселень ранніх землеробів Володимирівка (1946–1947 рр.), Солончени (1955–1956, 1959 рр.), 
Флорешти, Вихватинці (1955–1956 рр.), Голеркани (1952–1959 рр.). 

Із середини 50-их рр. ХХ ст. Т. Г. Мовша організовувала самостійні археологічні 
пошуки. У 1955–1956 та 1959 рр. вона проводила самостійні дослідження в Солонченах, в 
1960–1961 рр. – у Цвіклівцях. У 1962–1980 рр. досліджувала різночасові трипільські 
поселення у Жванці, де в ур. Щовб та Лиса Гора були виявлені унікальні археологічні об’єкти: 
оборонний вал і рови трипільського «городища» та комплекс гончарних печей. Ці відкриття 
стали справжніми науковими сенсаціями. В Подністров’ї нею проведені розкопки поселень 
Велика Слобідка, ур. Хрещате (1976–1979 рр.), Ломачинці, ур. Вишнева (1979–1980 рр.). У 
1980-их рр. Т. Г. Мовша бере участь у роботі Комплексної трипільської експедиції Інституту 
археології по дослідженню поселень-гігантів у Побужжі: Доброводи (1981–1982 рр.), 
Косенівка (1983–1988 рр.) [17, с. 399–400]. 

Т. Г. Мовша зробила вагомий внесок у розвиток музейної справи та у сферу вивчення й 
збереження історико-культурної спадщини. Працювала з 1945 р. науковим співробітником 
Київського державного історичного музею – нині Національний музей історії України 
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(НМІУ), у відділі «Докласового (первісного) суспільства». Здійснювала керівництво відділом 
з 1952 по 1977 р. Працюючи в музеї здійснила великий обсяг роботи по вивченню та 
систематизації трипільських матеріалів з розкопок В. В. Хвойки, М. Ф. Біляшівського, 
М. Я. Рудинського, С. С. Гамченка, В. П. Петрова, С. С. Магури, В. Є. Козловської, 
П. П. Курінного, М. О. Макаренка. [3, с. 276]. Упродовж багатьох років була активним членом 
Українського товариства охорони пам’яток. Очолювала археологічну секцію Київської 
обласної організації УТОПІК. 

З 1977 по 1989 рр. Т. Г. Мовша працювала науковим співробітником у Інституті 
археології АН УРСР. У період із 1990 по 2003 рр. свою трудову кар’єру дослідниця 
продовжила в переяславському Заповіднику, де стала одним із ініціаторів створення та 
розбудови Музею трипільської культури [2]. 

Науковий доробок вченої складає понад 150 друкованих праць. У 1975 р. вона захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Антропоморфна пластика Трипілля (реалістичний стиль)», 
у якій розробила класифікацію та систематизацію трипільської глиняної скульптури. Вона є 
автором розділів про трипільську добу до першого тому «Археології УРСР» (1985 р.). У сферу 
наукових інтересів вченої входили: духовна культура та ідеологічні уявлення трипільських 
племен, взаємини всередині ареалу кукутенсько-трипільської спільноти та з іноетнічними 
спільнотами енеоліту, хронологія, поділ Кукутені-Трипілля на ряд культур або 
етнокультурних груп [3]. 

Життєвий шлях, наукові здобутки відомого археолога, музеєзнавця та пам’яткоохоронця 
Т. Г. Мовші на сьогоднішньому етапі потребують детального аналізу та вивчення, 
систематизації й висвітлення не тільки в наукових публікаціях, а й гідного представлення й 
популяризації в музейних експозиціях. Саме це й стало одним із головних завдань під час 
влаштування виставок до її ювілеїв. 

Так, у 2007 р. в Музеї трипільської культури було створено виставку «Тамара Григорівна 
Мовша – видатна дослідниця культури ранніх землеробів (до 85-річчя з дня народження)». 
Згідно зі структурним та тематико-експозиційним планами вона складалася з двох розділів та 
декількох підтем [8]. Перший із розділів висвітлював археологічні дослідження трипільських 
старожитностей Т. Г. Мовшею, інший – науковий, творчий та життєвий шлях дослідниці. 
Загалом на виставці було представлено понад чотири десятки предметів. Особливістю 
виставки стали рідкісні й маловідомі світлини з учасниками археологічних експедицій під 
керівництвом та за участі Тамари Григорівни. Увагу відвідувачів також привернули 
продемонстровані її особисті речі та нагороди. 

Основою створеної у 2012 р. виставки «Археолог та музеєзнавець Т. Г. Мовша (до 90-
річчя з дня народження)» стали унікальні знахідки з розкопок дослідниці, що зберігаються в 
музейному зібранні НІЕЗ «Переяслав» [12]. Серед них крем’яні знаряддя праці з поселення 
Великий Жванчик, мальований посуд із поселення Косенівка та добірка унікальної сакральної 
пластики з трипільських поселень Грим’ячка, Аполянка, Сушківка, виставлені для загального 
огляду вперше. Науковий внесок Т. Г. Мовші у дослідження трипільсько-кукутенської 
спільноти висвітлювався через показ написаних за її участі наукових монографій, особистих 
статей та повідомлень. Через добірку рідкісних світлин, продемонстрованих на виставці, та 
листів дослідниці, кожен, хто її оглянув, міг простежити музейну діяльність знаного 
музеєзнавця та дізнатися про її внесок у пам’яткоохоронну справу України. 

На виставці «Археологічні дослідження Т. Г. Мовші: фотолітопис», створеної в 2017 р. 
до 95-річного ювілею вченої-археолога, центральне місце зайняли світлини з археологічних 
експедицій під її керівництвом та низка знахідок із розкопок, що репрезентують різноманітні 
ремесла та промисли ранніх землеробів-трипільців [14]. Значна частина з них демонструвалася 
для відвідувачів вперше. 

Важливу роль у популяризації експозиції Музею трипільської культури та особливий 
інтерес і зацікавленість у широкого загалу відвідувачів, викликали матеріали виставок, що 
були створені у музеї до ювілеїв першовідкривача культури ранніх землеробів Вікентія 
В’ячеславовича Хвойки (1950–1914) (рис. 2.) Ім’я цього дослідника належить до піонерів і 
фундаторів української археології, який відкрив цілу низку нових культур та поповнив 
археологічну скарбницю рядом унікальних знахідок. Йому належить першість відкриття 
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культури прадавніх землеробів-трипільців. Він також відкрив зарубинецьку та черняхівську 
культури, які сьогодні відносять до ранньослов’янських племен. Вікентій В’ячеславович 
одним із перших провів у Києві розкопки стоянки мисливців на мамонтів кам’яного віку, а 
також залишків палаців князів Київської Русі, знайшов язичницьке капище на дитинці 
стародавнього Києва, розвалини давньоруського храму і оборонних укріплень у Білгородці під 
Києвом, розкопав десятки давніх поселень, городищ і курганів різних епох у лісостеповій 
частині України. 

Вікентій Хвойка багато часу та сил присвятив музейній справі. Він відіграв велику роль 
у заснуванні й створенні Київського міського музею старожитностей та мистецтв. Створена 
ним експозиція археологічного відділу була побудована за хронологічним принципом і 
вважалася  однією з найбагатших у Європі. У 1902 р. він був призначений головним 
хранителем археологічного відділу і працював на цій посаді до кінця свого життя [6, с. 29]. 

Народився Вікентій В’ячеславович Хвойка 21 (8 за старим стилем) лютого 1850 р. у 
с. Семені в Північній Чехії. Початкову освіту здобув у місцевій народній школі, потім 
навчався у комерційному училищі. У 1876 р. переїхав до Києва, де сформувався та проявив 
себе як талановитий, успішний археолог [5, с. 9]. 

До 160-річчя з дня народження в Музеї трипільської культури було відкрито виставку 
«Вікентій Хвойка – першовідкривач культури давніх землеробів» [11]. На ній через 
фотоілюстративний матеріал були висвітлені основні життєві та творчі здобутки вченого. 
Особливу увагу відвідувачів привернув продемонстрований на виставці малюнок дослідника, 
на якому представлено збірний образ із знаків-символів, що зустрічаються на трипільських 
артефактах (рис. 2, 3). 

Серед наукової спадщини Вікентія Хвойки виділяється здобута ним під час розкопок 
колекція керамічних виробів. Сьогодні вона зберігається, переважно, у музейній збірці НМІУ. 
Всього до трипільської збірки В. Хвойки в цьому музейному закладі входить понад дві тисячі 
одиниць зберігання. Більшість з них складають керамічні вироби, зокрема, це близько 
трьохсот цілих форм різноманітного посуду й більш ніж тисяча п’ятсот в уламках та понад сто 
сімдесят одиниць антропоморфної й зооморфної пластики. В цьому закладі зберігаються й 
інші здобуті ним речові колекції та його рукописи, малюнки, фотографії [21, с. 57]. 

Невелика частина наукової спадщини В. Хвойки зберігається і в музейному зібранні 
НІЕЗ «Переяслав» [18]. Саме ці унікальні артефакти, знайдені дослідником на трипільських 
селищах, й стали основою створеної в 2020 р. виставки «Науковий доробок Вікентія Хвойки в 
зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (до 170-річчя від 
дня народження)» [19] (рис. 2, 2). 

Значну зацікавленість та резонанс серед відвідувачів Музею трипільської культури 
викликали також виставкові проєкти, присвячені дослідникам, які зробили значний внесок у 
вивчення різносторонніх аспектів трипільської культури, зокрема С. М. Бібікову, 
О. Ф. Лагодовській та Т. С. Пассек (рис. 3, 1–3; 4, 1–3). 

Вивчення трипільських старожитностей складало вагому роль у наукових дослідженнях 
Сергія Миколайовича Бібікова (1908–1988), археолога, доктора історичних наук, член-
кореспондента АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії УРСР у 
галузі науки і техніки. 14 вересня 2008 р. виповнилося 100 років із дня його народження. До 
цієї дати в Музеї трипільської культури було створено виставку «С. М. Бібіков – дослідник 
археології давніх землеробів». Згідно з розробленими структурним та тематико-
експозиційним планами, головна увага на ній приділялася археологічним дослідженням 
вченого на трипільських пам’ятках та його внеску у вивчення прадавніх культур [9]. 

Наукові дослідження Сергія Миколайовича у галузі трипіллязнавства охоплюють 
широке коло питань, пов’язаних з походженням трипільських племен, їх господарством, 
суспільним устроєм, матеріальною та духовною культурою. Учений одним із перших поставив 
питання про регіональні особливості всередині трипільсько-кукутенської спільноти. 

Основою виставки до ювілею С. М. Бібікова стали матеріали, отримані експедиціями під 
його керівництвом на трипільських поселеннях, серед яких в першу чергу Лука Врублівецька 
та Гребені. Серед речових артефактів ранніх землеробів, продемонстрованих на виставці, 
окрема увага була приділена унікальній знахідці зерновика з поселення Гребені [1, с. 134–135]. 
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Це велика посудина висотою 63 см, грушовидної форми, з двома рядами симетрично 
розташованих ручок у вигляді горизонтально просвердлених опуклостей. Поверхня його 
залощена і вкрита ангобом (рис. 3, 3). 

У центральній частині посудини проходить широкий, до 50 см, обмежений двома 
горизонтальними стрічками, пояс. Він містить орнаментальну композицію, виконану за 
допомогою заглиблених ліній. Верхня частина пояса заповнена спіралями, що переходять одна 
в одну. Нижня частина поділена трьома дугоподібними відрізками-стрічками на три зони, дві 
з яких містять антропоморфні зображення, а третя – витягнутий відрізок стрічки, оточений 
овальними заглибленнями. Виходячи із загальної орнаментальної композиції, дуже 
динамічної пози антропоморфних зображень, руху фігури, по кругу, а також з аналогій, 
можливо припустити, що на посудині із Гребенів зафіксований момент ритуального танцю, 
пов’язаного із культом родючості [20, с. 76–77]. 

У 2009 р. до 110-ої річниці з дня народження О. Ф. Лагодовської (1899–1958) було 
продемонстровано виставку «О. Ф. Лагодовська – дослідниця трипільських старожитностей». 

Олена Федорівна Лагодовська – археолог, кандидат історичних наук. Народилася 1899 р. 
у м. Одесі в сім’ї учителя. Середню освіту здобула у Петрограді. У 1919 р. переїхала до 
м. Житомира. З 1920 р. працювала у Волинському науково-дослідному музеї. У 1925 р. 
закінчила Житомирський Інститут народної освіти. З 1926 по 1930 рр. навчалася в 
Ленінградському державному університеті та аспірантурі Державної академії історії 
матеріальної культури, по закінченню якої захистила дисертацію й отримала призначення на 
роботу до Одеського археологічного музею. Багато років працювала над дослідженням 
усатівських пам’яток. 

О. Ф. Лагодовська зробила важливий внесок у інтерпретацію Усатова, виділивши його в 
окрему усатівську культуру, відносячи її до локального варіанту трипільської культури. Нею 
було визначено територію поширення усатівських племен та складено карту поселень [4, 
с. 291–292]. 

Створена до її ювілею виставка структурно складалася з двох розділів. Перший 
висвітлював життєвий та творчий шлях дослідниці, інший – історію та здобутки її 
археологічних пошуків [10]. Особливий акцент серед експонатів виставки був зроблений на 
матеріали, що висвітлювали вивчення О. Ф. Лагодовською усатівської культури. 

У 2013 р. наукова громадськість відзначила 120-річчя з часу відкриття трипільської 
культури. Історія її вивчення нараховує вже більше ста років. Багато археологів, які працювали 
або працюють на пострадянському просторі, в тій чи інший мірі цікавилися трипільською 
проблематикою. Безпосередніми науковими та археологічними пошуками на ниві 
трипіллязнавства уславилася ціла низка науковців, але один із пріоритетів у найбільш вагомих 
здобутках у трипільську проблематику і на сьогодні залишається за Тетяною Сергіївною 
Пассек (1903–1968). 

Доктор історичних наук Т. С. Пассек є однієї з найвідоміших дослідниць історії ранніх 
землеробів. За досягнення на науковій ниві була відзначена багатьма урядовими нагородами. 
До її 110-річного ювілею в музейній експозиції було створено виставку «Дослідниця 
Трипілля – Т. С. Пассек». 

Т. С. Пассек народилася в Петербурзі 15 серпня 1903 р., у родині, здавна відомій своїми 
культурними та науковими інтересами. Її прадід Вадим Васильович Пассек був відомим 
археологом і етнографом, прабабуся – Тетяна Петрівна Пассек – літератор, родичка 
Олександра Івановича Герцена. Тетяна Сергіївна вважала себе послідовницею Вікентія 
Хвойки – першовідкривача трипільської культури. 

Археологію та історію мистецтв Т. С. Пассек вивчала у Ленінградському державному 
університеті, який закінчила у 1924 р. Одним з її вчителів був відомий російський археолог 
А. А. Спіцин. У наступні роки Тетяна Сергіївна продовжила навчання в аспірантурі при 
університеті, після закінчення якої була зарахована в якості наукового співробітника в штат 
Державної академії історії матеріальної культури в Ленінграді, де пропрацювала з 1930 по 
1932 рр. Вже в студентські роки об’єктом її особливих інтересів стала трипільська культура, 
яка на той час, незважаючи на популярність, викликала гострі дискусії серед дослідників. 
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Далі вона переїхала до Москви, де стала співробітником Державної академії історії 
мистецтв, але в тому ж 1932 р. перейшла в Московське відділення Державної академії історії 
матеріальної культури, пізніше перетворене в Інститут історії матеріальної культури, нині 
Інститут археології РАН, з яким була нерозривно пов’язана її діяльність всі наступні роки аж 
до смерті в 1968 р. [7, с. 165]. 

Матеріали, презентовані на виставці в Музеї трипільської культури, надали можливість 
детально простежити життєвий шлях вченої, розкрити результати її археологічних пошуків та 
ознайомити відвідувачів із найяскравішими знахідками. Згідно зі структурним та тематико-
експозиційним планами на виставці було охоплено наступні теми: життєвий шлях 
Т. С. Пассек, археологічні дослідження Т. С. Пассек, трипільська культура – у дослідженнях 
Т. С. Пассек, археологічна школа Т. С. Пассек, внесок Т. С. Пассек у вивчення трипільської 
культури – феномену Східної Європи [13]. Дані напрямки було висвітлено через 
фотоілюстративний матеріал (рис. 4, 2, 3), артефакти часів трипільської культури та друковані 
видання з доробку дослідниці. 

Таким чином, презентовані у Музеї трипільської культури НІЕЗ «Переяслав» 
меморіальні археологічні виставки надали змогу широким колам громадськості більш 
детально ознайомитися із найбільш відомими в науковому світі постатями, які зробили 
значний внесок у відкриття й вивчення трипільської культури, та спонукати їх до більш 
детального пізнання наукових здобутків цих дослідників. Однією з головних особливостей 
даних виставкових проєктів стала демонстрація низки унікальних артефактів часів трипільців-
землеробів й маловідомих матеріалів про її дослідників, які відвідувачі змогли побачити 
вперше. У подальшому планується продовжити цей напрямок виставкової діяльності та в 
цьому контексті охопити нові особистості, пов’язані з вивченням трипільсько-кукутенської 
спільноти. 
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Dmytro Teteria, Valentyna Bilousko 
MEMORIAL ARCHAEOLOGICAL EXHIBITIONS IN THE MUSEUM OF 

CUCUTENI-TRYPILLIA CULTURE OF THE NATIONAL HISTORICAL AND 
ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» 

 
The article considers issues related to the creation of a series of memorial archeological 

exhibitions in the Museum of Cucuteni-Trypillia Culture of National historical and ethnographic 
reserve «Pereiaslav», and analyzes their features. From 2003 to 2020 exhibition projects were 
created for the anniversary dates of prominent archaeologists who had made a significant 
contribution to the Cucuteni-Trypillia culture studies. 

Key words: exhibition, historical personalities, Cucuteni-Trypillia culture, archeological 
studies, museum objects. 
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Рис. 1. Афіші (1, 2) та окрема світлина з 

Т. Г. Мовшею перед від’їздом у експедицію 

1946 р. (3) з виставок до ювілеїв із дня 

народження Т. Г. Мовші 

 

Рис. 2. Афіша (1) та окремі експонати з 

виставок до ювілеїв В. В. Хвойки: 2 – 

горщик із розкопок В. Хвойки; 3 – 

малюнок В. Хвойки за мотивами 

орнаментів на трипільських 

старожитностях 

 

Рис. 3. Матеріали до виставок 

«С. М. Бібіков – дослідник археології 

давніх землеробів (до 100-річчя з дня 

народження)» та «О. Ф. Лагодовська – 

дослідниця трипільських 

старожитностей (до 110-річниці з дня 

народження)»:  

1 – портрет С. М. Бібікова 

(худ. О. Г.Карнаухова);  

2 – портрет О. Ф. Лагодовської 

(худ. В. В. Босенко);  

3 – зерновик з поселення Гребені 

(розкопки експедиції під керівництвом 

С. М. Бібікова) 
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УДК 721/728:719(1-89):069.4/5:908(477.41-21) 

Світлана Тетеря, Наталія Костюк 

(Переяслав) 

 

БУДІВЛЯ КРАМНИЦІ 1904 Р. У ПЕРЕЯСЛАВІ 

 

У статті розглянуто історію будівлі крамниці, зведеної в 1904 р., в якій нині розміщено 

експозицію Музею кобзарства НІЕЗ «Переяслав». Авторами проаналізовано постать 

переяславського купця Архипа Марченка, на замовлення якого було зведено дану споруду, та 

окремих членів його родини. 

Ключові слова: будинок, крамниця, купець, експозиція, Архип Марченко. 

 

Переяслав – це унікальне місто, що має багатовікову історію, яка є невід’ємною від 

державотворчих процесів в Україні. Однією з її складових є архітектурна спадщина минулого, 

вивченню та збереженню якої сьогодні приділяється значна увага з боку науковців, 

краєзнавців та широкої громадськості. При цьому особливий акцент робиться на тому, щоб 

Рис. 4. Матеріали до виставки 

«Дослідниця Трипілля – 

Т. С. Пассек» (до 110-річниці з 

дня народження):  

1 – афіша;  

2 – світлина з учасниками 

Молдавської експедиції 1955 р. 

(Т. С. Пассек крайня ліворуч);  

3 – світлина Т. Г. Пассек на 

розкопках Вихватинського 

могильника 
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