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• Мета презентації: 

  проаналізувати розвиток, походження та мистецтво 

культури Кукутені-Трипілля, а також виявити аспекти 

цієї культури, які не є  дослідженими на даний 

момент. 



Етапи розвитку 

Ранній етап: 
• тривав з середини п’ятого до другої 

половини четвертого тисячоліття до 

н. е.; 

• люди жили здебільшого в 

землянках; 

• поселення знаходились в басейні 

Дністра і Південного Бугу; 

•  мідь у виробах майже не 

використовувалась, їх робили з 

каменю, кремнію та кісток. 

 

Географія поширення  

Кукутень-Трипільської 

 археологічної культури  



Середній  етап: 
• тривав з середини четвертого тисячоліття до н.е.  до 3200 рр. до 

н.е.; 

• поселення значно збільшилися; 

• займали території від Східної Трансильванії до Дніпра; 

•  Зустрічалися двоповерхові будівлі, іноді з круглими вікнами; 

• в деяких поселеннях будинки розміщувалися по колу; 

• починається видубуток міді; 

• покращується обробка кремнію. 

Археологічні пам'ятки трипільської  

культури на території України  

Етапи розвитку 



Пізній етап: 
• тривав з 3150 до 2650 рр до 

н.е.; 

• охарактеризувався 
просуванням племен на 
північ і схід; 

• покращується обробка 
металу; 

• зменшується кількість 
розписної кераміки та 
з’являється округлий посуд; 

• були знайдені захоронення 
цього періоду з обрядом 
кремації. 

Етапи розвитку 

Максимальне поширення  



Землеробці 

• Обробляючи землю, вони жили 50-70 років на одній території, а 
потім, коли земля виснажувалася, рухалися далі.  

• Вирощували пшеницю, просо, ячмінь, горох, виноград та інше.  

• Займалися тваринництвом  - розводили кіз, овець, свиней та 
коней, мисливством (головною зброєю був лук) та рибальством. 

• Були талановитими ремісниками – вже в третьому тисячолітті до 
н.е. на зміну камінню прийшов кремній. 



Поселення 

• Деякі трипільські поселення складалися з 
десятка сімей. 

• Деякі представляли собою міста, що 
налічували до десяти або навіть до двадцяти  
тисяч мешканців. В них двоповерхові будинки 
утворювали чітко сплановані вулиці.  



Одежа 

• Одежу трипільці робили не 
тільки з шкури тварин – 
використовувалася і тканина, 
яку робили за допомогою 
веретен та ткацьких станків.  

• Пототно ткали з конопель.  

• В основі повсякденного 
чоловічого костюму була 
набедренна пов’язка та 
перев’язь.  

• Жінки носили сукні, спідниці та 
фартухи. 

Вбрання трипільських жінок  

(ранній етап енеоліту)  



Кераміка 

• Кукутенські сосуди були прикрашені візерунками та 
малюнками розмальовувалися фарбами. 

• Основними кольорами були червоний, білий та 
чорний.  

• Для більшої міцності, посуд обпалювали в 
спеціальних печах. 

Археологічні знахідки часів трипільської культури на території Бессарабії  



Кераміка 

Предмети з поселення поблизу села Кербуна Яловенський район Молдавії.  

Культура Прекукутень - Трипілля . Вік 3600 років до н. е .  

Дослідження Т. С. Пассек 1962 року  



Висновки 

• Можна зробити висновок, що попри велику кількість 
знахідок, культура Трипілля-Кукутені залишає за 
собою питання, на які до цих пір не має відповіді. Та з 
великою впевненістю можна стверджувати, що ця 
культура зробила великий крок вперед у розвитку 
людства. Під питанням залишається і той факт, чи 
можна українців вважати спадкоємцями трипільців. З 
одного боку, риси трипільських фігурок (скошене 
чоло та великий ніс) непритаманні українцям. З 
іншого боку мотиви на вишиванках та рушниках, 
глиняні мазанки мають багато спільного з 
візерунками на трипільскому посуді та будівлями, в 
яких мешкали ці люди. Можливо, в майбутньому ми 
все ж таки отримаємо відповіді на ці хвилюючі 
питання. 
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Дякую за увагу! 


