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          В умовах незалежної Української держави вивчення її 
культури – важливе питання. Адже це питання про те, хто 
такі українці і звідки пішов український народ, питання його 
прабатьківщини, часу його виникнення, місця серед інших 
жителів планети.  

          Культура неоліту стала вагомим періодом становлення 
східноєвропейської культури, а 
найяскравішою археологічною культурою цієї доби 
була трипільська культура, окремі елементи 
якої стали невід’ємною частиною сучасної української 
культури.  

        Тому метою презентації є продемонструвати 
дослідження цієї культури, вивчення її особливостей та 
можливість прослідкувати її вплив на культуру сучасної 
України. 

Мета презентації 



       Найбільш ранніми 
землеробськими племенами 

на території України, першими 
хліборобами на українській 
землі вважаються племена 
трипільської культури. Ця 

культура склалась на 
Правобережній Україні і 

розвивалась протягом IV–III 
тисячоліть до н.е. (1500–

2000).  

Вперше пам’ятники цієї 
культури дослідив у 1896 р. 

Вікентій В’ячеславович 
Хвойка (1850–1914) – відомий 
український археолог, чех за 

походженням. 



  Виділяють такі періоди культури Трипілля:  
- Початковий: 5300—4000 до н. е. (румунське Прикарпаття); 

- Ранній: 4000—3600 до н. е. (Прутсько-Дністровське межиріччя); 

- Середній: 3600—3100 до н. е. (Дністро-Бузьке межиріччя); 

- Пізній: 3100—2500 до н. е. (Дністро-Дніпровське межиріччя). 



     Трипільські племена 
вирощували пшеницю, ячмінь 

та просо. Є всі підстави 
гадати, що трипільці 

вирощували також бобові та 
льон. Збирали урожай вони 
кістяними та дерев’яними 

сернами з кремінними 
пластинами – вкладишами. 
Також трипільці вирощували 

абрикоси, сливи й аличу, 
тобто ті культури, які дійшли 
до нашого часу. Внаслідок 

виснаження землі люди 
мусили кожні 50–100 років 

переселятися на нові місця. 



     Поряд із 

землеробством у племен 

розвивалося й 

скотарство. Вони 

розводили велику рогату 

худобу, свиней. Трипільці 

приручили коня, знали 

колесо до воза.  

Значне місце у 

господарстві займало 

збиральництво, 

мисливство та 

рибальство. 



     Трипільці були 

вмілими ремісниками. 

Вони першими на 

території України для 

виготовлення одягу, 

поряд із шкірою та 

хутром тварин, стали 

використовувати 

тканини, зокрема 

полотно, яке 

виготовляли з пряжі. 



   Високої досконалості 

досягли трипільські племена 

у виготовленні глиняного 

посуду. Посуд ліпився 

вручну (трипільські гончарі 

не знали гончарного круга) і 

випалювався у спеціальних 

печах – горнах. Вишукані 

орнаменти, оригінальна 

дрібна пластика, незвичайні 

керамічні форми свідчать 

про високу духовність 

трипільського населення. 

Глиняна модель  

трипільського житла 

Статуетки з 

трипільських поселень 

Трипільські жінки 

 

Трипільський посуд 



      Жили трипільці у досить великих 
населених пунктах, які називалися 
протомістами, що вказує на 
визначні досягнення суспільної 
організації трипільських племен.  

      Будинки у трипільських 
поселеннях розміщувались по 
колу з майданом посередині. Про 
вправність трипільських 
будівельників свідчить те, що 
будинки часто були дво або 
триповерховими. Вони поділялися 
на кілька житлових приміщень, а 
також комори. В кожному 
приміщенні була піч і великі 
посудини для зберігання зерна. 
Будівельним матеріалом служили 
глина та дерево. 



   

Трипільці вшановували власних богів, 
вели астрономічні спостереження, 

мали свій календар, оригінальні 
уявлення про будову Всесвіту. 

У трипільських орнаментах виявлено 
розвинену знакову систему, яка 
еволюціонувала у напрямку до 
створення власної писемності. 

 Трипільські племена мали зв’язки з 
районами Східного Середземномор’я 

та Подунав’я, звідки, зокрема, 
одержували вироби з міді.  

За рівнем соціальноекономічного 
розвитку населення трипільської 

культури підійшло до рівня цивілізацій 
Єгипту та Близького Сходу, але з 

різних причин не змогло зрівнятися з 
ними, не перейшло до державності, 

створення міст, винайдення 
писемності. 

Орнаментика глека  

з с. Майданецького – 

 трипільський календар 



       Доля трипільських племен остаточно не 

з’ясована. Феномен зникнення трипільської 

культури ще і сьогодні лишається нерозгаданим. 

Є припущення, що поступово ця культура під 

ударами кочівників згасла, трансформувалася. 

Коли вона зникла (в кінці III тис. до н.е.), в межах 

цієї території ще довго не було такого 

самобутнього та яскравого культурно-історичного 

явища. 



       Підсумовуючи дослідження найвизначнішої 
культури неолітичної доби на землях України, можна 
сказати, що Трипільська культура була надзвичайно 
розвиненою культурою свого часу. Трипільці 
залишили дуже помітний слід в етнокультурному 
розвитку всієї Європи.   

       Трипілля в історії України - це першій хліб та 
перший метал, перші ремесла, перша тканина, 
справжні міцні будинки та все те, що відповідає 
цивілізованому життю суспільства. 

       Трипільська культура - унікальне явище в історії 
людства. 
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