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 Слово як собор. Увійдімо в його святість з просвітленою душею, а в 
райському осяянні палахкотять, як свічки, душі праведників, і з блакитного купола 
благословляє нас небо, і приймає нашу сповідь та присягу Матері, і земну веселку 
з писанки нації-художника, і хоралом віри зливаються голоси наших предтеч і 
сущих в одну молитву-Україна.  

                 Ярема Гоян 
 

 

Від  автора-упорядника 
 

 Історичний досвід народу, його культурна пам'ять, духовні цінності – усе 

закодоване в рідній мові й засвоюється в процесі опанування  нею. Мова невтомно 

долає віки, передаючись з уст в уста, закріплюючись у текстах, єднає покоління, 

збирає і зберігає духовне єство народу, формує національну свідомість і культуру 

нації. 

 Враховуючи практичні запити професійно-технічних навчальних закладів, у 

посібнику підібрано тексти творів про пам’ятки історії та культури, які надають 

можливість збагатити уроки зв’язного мовлення живим словом, додатковою 

інформацією культурологічного і професійного спрямування. 

 Потреба професійного спілкування стимулює до пошуку все точніших і 

виразніших мовних засобів та реалізації своїх творчих можливостей у сфері 

професійно-виробничого та культурно-освітнього життя. 

 Методичний посібник підготовлено на основі узагальнення чисельних 

публікацій краєзнавчого характеру, довідкової літератури, професійного спрямування 

та матеріалів інтернет-видань . До кожного тексту подані кольорові ілюстрації  (до 

деяких 2-3 фоторепродукції, що відтворює вигляд споруди в різних ракурсах), а це дає 

змогу наочніше сприйняти викладене. 

 Якщо в групах, ґрунтовно підготовлених, викладачеві досить записати на дошці 

та витлумачити значення слів-термінів (фасад, пілястр, ярус), після чого самому 

описати пам’ятку (обов’язково з використанням фоторепродукції), то в групах з 

підготовкою слабшою  слід піти іншим шляхом. Доведеться проговорити текст-опис 

тричі , взяти до уваги подані орієнтовні плани тексту та записати малозрозумілі 

архітектурні терміни, а також використати всі три типи мовлення: розповідь, опис 

споруди, роздум (висновок), які подані у текстах "Андріївська церква – лебедина пісня 

Растреллі", "Дзвіниця Софійського собору", "Пам’ятник  Магдебурзькому праву". 

 Завершує посібник пам’ятка народного мистецтва і побуту, яка представляє 

Західну Україну – Шевченківський гай – музей народної архітектури, з якого почалася 

пошуково-дослідницька робота учнів ВПУ-7  м. Калуша про роль храмової будівлі в 

духовному житті українців. 

 Наприкінці видання – матеріали для довідок з історії архітектурних стилів, 

словник термінів та список використаної літератури. Видання розраховане на учнів та 

викладачів ПТНЗ, а також усіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною 

України.         
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                                                 Ліна Костенко 

Храми 
 Мій дід Михайло був храмостроїтель,  

 Возводив храми себто цілий вік. 

 Він був чернець, з дияволом воїтель,  

 Печерник, богоугодний чоловік. 

 Він був самітник. Дуже був суворий. 

 Між Богом – чортом душу не двоїв. 

 І досі поминають у соборах: 

 Храмостроїтель Михаїл. 

 Жив у землі, мовчущий не во злобі, 

 Труждався сам, нікого не наймав. 

 Він працював до поту на возлоб’Ї 

 І грошей зроду шеляга не мав. 

 Ті тридцять срібних теж були грошима. 

 Це гріх. Це сльози Діви Маріам. 

 Він був святий. Він жив непогрішимо. 

 І не за гроші будував свій храм. 

 Різьбив вівтар, збивав тесові паперті, 

 Клав палець свічки тиші на вуста, 

 Де з малювань тонких, як листя папоротні, 

 Світився лик розп’ятого Христа. 

 Він ставляв хори, амфори й амвони, 

 В єпархію по ладан дибуляв. 

 І щоб кращіше бамбиляли дзвони, 

 Шпіальтеру до міді добавляв. 

 Він баню зводив, не зійшовши з місця. 

 Він бляху в ромби краяв, як сатин, 

 Коли стояв над келією місяць, 

 Блідий, як німб, загублений святим. 

 Тягав каміння ― мурувати брами. 

 Стругав божник … За північ не куняв … 

 І так, у мислях збудувавши храми,  

 Торгуючих із храму виганяв. 
 

     
 Для довідок. 
 Паперть - місце перед входом до храму.    
 Хори - відкрита галерея або балкон всередині церкви.  

 Амвон - центральна частина підвищення перед іконостасом.  
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Як описувати пам’ятку культури та 

архітектури 
 

 
1. З’ясуйте, хто автор пам’ятника. 

 

2. Точно назвіть місце, де встановлено скульптуру. 

 

3. Визначте вид споруди – статуя, стела, обеліск. 

 

4. Зазначте, з якого матеріалу її виготовлено, які її розміри. 

 

5. Проаналізуйте, чи зумів автор відтворити у скульптурі духовний світ   

    зображуваної людини, її характер. 

 

6. Опишіть постамент, на якому встановлено скульптуру. 

 

7. Розкажіть, яке враження справляє пам’ятник; як сприймається в  

     архітектурному ансамблі міста (села) ( з підручника ). 

 

 

Орієнтовний план розповіді про  

архітектурні пам’ятки 
 

                   1.  Яке призначення споруди? 

                   2.  До якої історичної доби належить пам'ятка? 

                   3.  З якого матеріалу зведено споруду? У якому стилі збудовано? 

                   4.  Чи була причина звести будівлю саме на цьому місці? 

                   5.  Які легенди чи перекази про неї вам відомі?            

                   6.  У якому стані перебуває пам'ятка?    

             

Пам'ятка та пам'ять - слова одного кореня. Пам'ятка - це щось 

таке, що здатне відновити й берегти людську пам'ять. Що ж слід вважати за 

пам'ятку культури й історії? 
Культура - це сукупність усіх видів перетворюючої діяльності 

людини й суспільства. У зв'язку з поділом людської діяльності на 
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матеріальну й духовну розрізняють матеріальну та духовну культуру. 

Матеріальна культура - система цінностей, що є продуктами матеріального 

виробництва, задовольняють матеріальні потреби людей (засоби й знаряддя 

праці, споруди, техніка, ужиткові речі тощо). До духовної культури 

належать продукти духовного виробництва (форми суспільної свідомості, 

соціальні та моральні норми і та ін.). Відмінність між матеріальною й 

духовною культурою відносна. 
Кожен народ має спадщину матеріальну й духовну. Пам'ятки духовної 

культури - традиції, звичаї, обряди, твори фольклору тощо. Пам'ятки 

культури матеріальної - споруди, деякі твори мистецтва (скульптура, 

живопис, мозаїка і та ін.), деякі ужиткові речі (дзиґарі, посуд тощо). 
Кожна пам'ятка культури є ще й свідком, а то й учасником історичних 

подій. Пам'ятка розповідає про життя пращурів, їх долі. Вона сама є 

частиною культури й історії, матеріальним або духовним втіленням 

культурної та історичної спадщини народу.  

Призначення  пам’яток – ( оборонне – замок, вал, фортеця; культове – 

церква, каплиця, дзвіниця, костьол, синагога, мечеть;  громадське – палац, 

театр, корпус, торговий будинок ) ( з підручника ). 
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Пам'ятник Магдебурзькому праву 
 Для розповіді 

 Цей найстаріший у Києві пам'ятник відомий ще під такими назвами, 

як пам'ятник Хрещення України-Русі або нижній пам'ятник князю 

Володимиру. Він споруджений 1802 року за проектом міського архітектора 

А.Мелєнського київським магістратом з нагоди несподіваного 

підтвердження царською адміністрацією у 1797 р. магдебурзького права 

(права місцевого самоврядування), яким Київ, з 1616 р. лише Поділ, 

користувався з першої половини XV ст. до 1781 р. 

 Місцем для спорудження монумента було обрано ту ділянку 

Хрещатицького джерела, де, згідно з переказом, відбувався урочистий 

обряд хрещення усіх 12 синів київського князя. З давніх часів на цьому 

"святому місці" існувала криниця з невеличкою над нею дерев'яною 

каплицею. На початку XIX ст. криниця була засипана, джерельна вода з неї 

відведена за допомогою труб. 

 Під час встановлення пам'ятника, як 

стверджували очевидці, в землі було 

знайдено уламок срібної, по лікоть, руки 

із стиснутими пальцями, котрі щось 

тримали. Передана на зберігання в 

магістрат, вона начебто згоріла під час 

відомої пожежі на Подолі 1811 р. 

 Для опису 

 Пам'ятник споруджено у вигляді  

18-метрової колони, яку завершує 

невелика сферична баня з хрестом. 

Колону встановлено на постаменті з 

трьома арковими прорізами. На 

постаменті й сьогодні добре читаються 

написи, які відповідають оригіналу. 

 1882 р. до пам'ятника від Володимирського узвозу було побудовано 

дубові сходи. 1915 р., до 900-річчя смерті князя Володимира, їх було 

замінено на залізобетонні з 260 східцями, 9 невеликими майданчиками та 

огорожею. 
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 Для роздуму                 

 Пам'ятник, позбавлений належної до себе уваги з боку міської влади, 

поступово руйнувався. Лише чутки про цілющі для очей властивості 

приваблювали нечисленних богомольців. Перетворений врешті на 

напівзруйновану колону, пам'ятник був полагоджений лише тоді, коли з 

ініціативи І.Муравйова, відомого мандрівника по святих місцях, автора 

краєзнавчо-історичних праць, ктитора Андріївської церкви, сюди почали 

проводити хресні ходи у день пам'яті князя Володимира (з 1851 р.). 

 1915 р. міська дума вирішила на місці пам'ятника, що знову занепав, 

побудувати храм на пам'ять 900-річчя смерті князя Володимира. Відомі 

події перешкодили здійснити це непродумане рішення. 

Пам'ятник відреставровано до 1000-ліття Хрещення України-Русі (За 

В.Галайбою). 

 

 

Незвичайна історія пам’ятника 

княгині  Ользі 
 Популярний афоризм Юліана Тувіма «Прибираючи пам'ятники, 

залишайте постаменти», — сказаний немовби про те, що сталося з 

монументальною композицією княгині Ольги в оточенні Андрія Первоз-

ванного, Кирила та Мефодія (до речі, кияни першими у світі встановили 

пам'ятник великим слов'янським просвітителям). Та, крім усього іншого, ця 

незвичайна історія пов'язана ще й зі спорудженням пам'ятника Тарасу 

Шевченку. 

 Почалася вона 1905 року, коли Київська міська дума вирішила 

спорудити пам'ятник Олександрові II перед будинком реального училища.  

Та місце поміняли, і Михайлівська площа виявилася вільною. Ніхто на неї 

не претендував, аж поки через чотири роки Дума не виділила її під 

довгожданний монумент Великому Кобзареві. 

 А саме в той час створюється київське відділення російського Військо-

во-історичного товариства. На його засіданні запропоновано відкрити в 

Києві «Історичний шлях» (відстань від Михайлівського собору до Софій-

ського). Мотивувалося це тим, що Київ є початком, вихідним пунктом 

творення великої держави, тут протягом п'яти віків зосереджувалось полі-
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тичне, військове та економічне життя Русі, історія його багата на великі 

діяння правителів-князів, тому дуже бажано увічнити їхню пам'ять вста-

новленням статуй на одній з найбагатолюдніших київських вулиць. 

 З цією метою товариство мало намір, залучивши Академію мистецтв, 

увічнити княгиню Ольгу, Віщого Олега, Ярослава Мудрого, Володимира 

Святославича, Володимира Мономаха, Святослава Ігоровича (у вигляді 

воїна з веслом у руках), Нестора-літописця і «доісторичний Київ». До 

спеціального організаційного комітету, який опікувався «Історичним 

шляхом», крім представників військових, купецьких і промислових кіл, 

увійшли архітектори, мистецтвознавці, скульптори, історики. 

 Проте грошей на встановлення пам'ятника в Києві не було. 

 11 березня відбулося засідання Думи, на якій міський голова Дьяков 

сказав, що «кавалер» (Тарас Шевченко) 

повинен поступитися місцем «дамі» 

(Ользі). Проголосувавши, дійшли згоди: 

«Історичний шлях» проходитиме між 

Софійським собором і Михайлівським 

монастирем, а пам'ятник Шевченкові буде 

споруджено на нинішній площі Толстого. 

Скориставшись цим рішенням, Військово-

історичне товариство «застовпило 

ділянку» тимчасовою моделлю пам'ятника 

княгині Ользі, обмовившись, що її 

приберуть, як тільки вона почне 

руйнуватись. 

 Отже, замість задуманого бронзового монумента — модель із цементу, 

річкового піску й мармурових крихт. 

 Одержавши кошти з Петербурга й зібравши ще три тисячі, перед реа-

льним училищем звели дерев'яний барак, де в червні 1911 року почали 

споруджувати пам'ятник за проектом Івана Кавалерідзе, який раніше робив 

варіанти пам'ятника Шевченкові, тільки встановлення його відкладалося. 

 Постать Андрія Первозванного ліпив однокурсник Кавалерідзе 

Сниткін. 

 Це була групова композиція висотою дев'ять метрів з постаттю кня-

гині Ольги в центрі, зліва — зображення слов'янських просвітителів: в одязі 
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священика Кирило читає розгорнутий сувій, поряд у монашому одязі з 

капюшоном сидить Мефодій. 

 Минуло кілька років. У 1919 році в Києві вирішили відкрити 

пам'ятник Шевченкові. Це було погруддя роботи Бернарда Кратка — дещо 

скороспіле, з помітною поверховою стилізацією. Та дуже хотілося  киянам 

мати пам'ятник великому Кобзареві. Справедливо ухвалили поставити 

пам'ятник там, де й планували спочатку. Одного разу вранці на постаменті 

замість пам'ятника княгині з'явилося погруддя  Шевченка. На відкритті 

відбувся мітинг. 

 Недовговічний матеріал не витримав усіх подій, атмосферних опадів, і 

«тимчасовий» пам'ятник почав руйнуватися. 1923 року скульптури Андрія, 

Кирила і Мефодія прибрали, пізніше розібрали й постамент. 

 І лише в наші дні пам'ятник княгині Ользі і першим просвітителям 

Русі відновлено (За В. Киркевич, 490 слів). 

 

  Завдання 

 Доповнити текст розповіддю про пам’ятники у вашому   

         місті (селі). 

 

План 

                        I.  Популярний афоризм Юліана Тувіма. 

                       II.  Михайлівська площа виявилася вільною. 

                      III.  Пропозиція відкрити " Історичний шлях ". 

                      IV.  "Кавалер" повинен поступитися місцем "дамі".                          

                       V.  Початок спорудження пам'ятника за проектом        

                             І.Кавалерідзе. 

             VI.  Руйнування і відновлення пам’ятника.        

                  

 

Андріївська церква  

у Києві 
 Для розповіді 

 Мовить переказана в "Повісті минулих літ" легенда, що проповідував 

Слово Боже на нашій землі учень Христа апостол Андрій Первозванний. 

Зійшов він на зелені гори дніпровські, поблагословив їх і поставив на одній 

з них хреста. 
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 На місці зведеного апостолом хреста київський князь Всеволод 

Ярославович 1006 року збудував церкву, що потім багаторазово горіла й 

відбудовувалась. 

 1744 року в Україні перебувала 

імператриця Єлизавета Петрівна. 

Відвідавши Київ, вона вирішила 

поставити нову церкву на 

Андріївській горі. Роботу над 

проектом було доручено 

Варфоломію (Бартоломео-

Франческо) Растреллі. У творчості 

видатного архітектора церква стала 

лебединою піснею. 

 Побудовано Андріївську 

церкву на замовлення імператриці 

Єлизавети Петрівни. Проект 

споруди розроблено Б. Растреллі 

1748 року, будівельні роботи велися 

у 1749 — 1754 рр. під керівництвом 

відомого московського зодчого 

Івана Мічуріна. У створенні храму брали участь багато спеціалістів 

Петербурга, Москви, Києва, тому Андріївська церква вважається пам'яткою 

творчої співдружності російських та українських майстрів.  

 За свою історію церква багато разів піддавалася ремонтним роботам. 

Вже у перші роки після закінчення будівництва вона була занедбана, 

оскільки після смерті Єлизавети Петрівни царський двір уже не цікавився 

київськими будовами. Освячення храму відбулося лише 1767 року.  

 У XIX сторіччі кілька разів ремонтувалися верхи церкви, що призвело 

до грубого спотворення первісної форми обрису бані і втрати її декору. В 

такому вигляді пам'ятка перебувала до 70-х років XX століття.  

 З 1917 по 1953 рік неодноразово провадилися роботи з метою  

зміцнення фундаментів Андріївської церкви й пагорба, на якому вона 

стоїть, та відведення підґрунтових вод: виконувався ремонт фасадів, 

інтер'єра, робилася консервація живопису та різьблення.  

 У 1970 році на замовлення Софійського заповідника з Віденського 

музею Альбертіна було одержано фотокопії растрелліївських креслень 
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Андріївської церкви, що там зберігалися. За цими кресленнями київські 

реставратори (проект архітектора В. Корнєєвої) у 1978 році відновили 

первісну форму бані, і ця чудова пам'ятка російського та українського 

зодчества постала перед киянами такою, якою її проектував Б. Растреллі.  

        Андріївська церква — одна з 

найяскравіших будівель стилю 

бароко, який поширився у вітчизняній 

архітектурі та мистецтві наприкінці 

XVII — у середині XVIII ст. 

Прийшовши із заходу, цей стиль 

підпав під вплив місцевих традицій і 

набув своєрідних національних рис. 

Для барочних споруд характерні 

парадність, ефектність, мальовничість 

і динамічність архітектурних форм, 

багатство декору, яскраве контрастне 

фарбування стін, велика кількість 

позолоти. Всі ці риси притаманні 

Андріївській церкві.  

       Щоб поставити храм на вершині 

пагорба, будівельники звели під ним 

стилобат у вигляді двоповерхового житлового будинку, що примикає до 

зрізу кручі. Він завершується папертю, огородженою балюстрадою. До 

храму ведуть з вулиці широкі чавунні сходи.  

 Для опису 

 Андріївська церква — хрестоподібна в плані будова, витягнута по осі 

захід — схід. її розміри —31 х 20 метрів, висота — 47 метрів. Висота 

стилобата (з фундаментами) — 15 метрів. Усередині церкву перекрито 

однією великою банею діаметром 10 метрів. Однак зовні це п'ятиверхий 

храм: чотири малі баньки поставлено на контрфорси, що розміщені по 

діагоналі споруди. Силует церкви побудований на контрасті між масивною 

центральною главою та вишуканими наріжними банями, які спрямовують 

рух архітектурних мас угору.  

 Екстер'єр вражає багатством декору. Стіни будівлі й барабани бань 

розчленовані по вертикалі пілястрами й колонами корінфського (перший 

ярус) та іонічного (другий ярус) ордерів. Цоколь, стіни й барабани бань 
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завершуються карнизами складного профілю. Круглі вікна (люкарни) 

обрамовано розкішним ліпним орнаментом, на фронтонах розміщено 

чавунні картуші з монограмою імператриці Єлизавети. Мальовничість 

фасадів підкреслює яскраве розфарбування: на бірюзовому тлі виділяються 

білі колони, пілястри, карнизи, сяють позолотою чавунні капітелі, 

картуші, по гранях темно-зеленої бані звиваються золочені гірлянди.  

 Той же принцип декору збережено в інтер'єрі, який сприймається як 

єдиний архітектурний об'єм. Тут також розчленовані площини стін 

поєднуються з багатим позолоченим ліпленням, яке обрамовує вікна-

люкарни й прикрашає баню.  

 Головним акцентом в інтер'єрі є іконостас. Це триярусна 

монументальна споруда з м'якими криволінійними обрисами. На 

пурпурному тлі вирізняються позолочені пілястри, карнизи й багаті 

різьблені обрамлення ікон, що мають різноманітні розміри й складні 

контури. Поверхню царських врат покрито суцільним мереживом 

різьблення. У декор введено скульптуру — голівки херувимів, постаті 

ангелів, трифігурну групу "Розп'яття", що завершує іконостас.  

 Бартоломео Растреллі керував усіма роботами  з оформлення інтер'єра. 

Він виконав не лише проект іконостаса, але і його малюнок-шаблон у 

натуральному розмірі, за яким петербурзькі різьбярі Йосип Домаш і Андрій 

Карловський виготовили усі різьблені деталі. Монтуванням іконостаса в 

Києві керував майстер Йоганн Грот. За іконостасом у вівтарі міститься 

надпрестольна сінь на витих позолочених колонках, прикрашених 

гірляндами квітів. В інтер'єрі привертає увагу кафедра для проповідника, 

яку підтримують дві позолочені постаті ангелів.  

 Великий інтерес викликає живопис Андріївської церкви середини 

XVIII століття — ікони, розпис кафедри, картини у бані, написані олійними 

фарбами на полотні. Більшу частину ікон виконав у Петербурзі художник І. 

Вишняков з учнями. Живопис на зворотному боці іконостаса створили 

українські художники І. Роменський та І. Чайковський. Найбільшу цінність 

мають роботи талановитого російського живописця Олексія Антропова: 

розпис кафедри, бані, велика картина ,,Тайна вечеря" у вівтарі, частина ікон 

в іконостасі. На іконі „Успіння Богородиці" зберігся його підпис.  

 Хоча увесь живопис Андріївської церкви написаний на релігійні 

сюжети, він за манерою виконання являє собою світські картини з 

характерними для бароко ефектними позами, ошатним одягом, великою 
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кількістю побутових деталей, пейзажем і натюрмортом. Це реалістичне, 

життєстверджуюче мистецтво, позбавлене релігійного аскетизму. 

Живопис органічно пов'язаний з різьбленням, ліпним декором та 

архітектурними формами споруди.  

 На західних стінах трансепта можна побачити дві картини  XIX 

століття — “Вибір віри князем Володимиром" невідомого автора і 

“Проповідь апостола Андрія" художника Платона Бориспольця. Це великі 

історичні полотна, зміст яких пов'язаний з розповідями давньоруських 

літописців. Виконані ці роботи у характерній манері класицизму.  

 В цілому інтер'єр Андріївської церкви — світлий, ошатний, 

мажорний— справляє враження парадної палацової зали.  

 За своєю художньою виразністю, сміливістю й оригінальністю задуму 

Андріївська церква вважається одним із шедеврів вітчизняного зодчества 

XVIII століття. Довершеність ліній, чіткі пропорції, дивовижна гармонія 

форм з навколишнім ландшафтом принесли цій пам'ятці всесвітню славу. У 

1968 році Андріївську церкву оголошено музеєм (За  М.В.Губарєвою). 
 

  Завдання 

I. Переказати опис церкви, попередньо визначивши стиль уривка.  

II. Чи була б повною інформація про пам’ятку, якби не містила     

розповіді про час, місце будівництва тощо . 

III.  Значення виділених слів записати у зошити. 

 

Словникова робота. Екстер'єр, пілястра, іконостас, вівтар, аскетизм, 

класицизм, ошатний.  

 

Орієнтовний план твору 

                          I.  На дніпрових схилах. 

                              1.  Благословення Андрія Первозванного. 

                              2.  Церква на місці апостолового хреста. 

                              3.  Приїзд до Києва імператриці. 

                         II.  Прекрасна церква на Андріївській горі. 

                              1.  Природа й мистецтво подали одне одному руки. 

                              2.  Храм на двоповерховому стилобаті. 

                               3.  Пропорційність і стрункість однокупольної церкви. 

                               4.  Чотири стрілчастих башточки по кутах хреста. 

                               5.  Урочистість, витончена краса інтер'єра.  

                        IIІ. Своєрідний символ міста. 
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Для довідок 

 Пілястр - вертикальний виступ на поверхні стіни у вигляді частини 

вбудованого в неї чотиригранного стовпа, обробленого у формі колони. 

 Капітель - верхня частина колони або стовпа. Рококо (інша назва - 

рокайль) - стиль у мистецтві в 1-й половині ХVIII ст., для якого характерні 

вигнуті лінії, схожі на обриси мушлі, сплетіння різьблених і ліпних 

орнаментів, завитки; звернення до міфологічної та пасторальної тематики 

(у живописі). 

 Арабеска - складний орнамент з геометричних і стилізованих 

рослинних візерунків, переважно з арабськими написами.   

 

 

Кам'янець-Подільська фортеця 
      Кам'яне ць-Поді льська форте ця — фортеця в місті Кам'янець-

Подільський (нині Хмельницької області України). 

      Складається з двох частин: 

    Старої фортеці (Старого замку), що захищала підхід до перешийку між 

півостровом, на якому розміщувалася найдавніша частина Кам'янця-

Подільського — Старе місто, та «материком», 

    Нової фортеці (Нового замку), яка прикривала Стару фортецю з боку 

поля. 

     Довгий час вважалося, що Стару фортецю збудовано в другій половині 

14 століття. Адже першу в історії згадку про Кам'янецький замок маємо в 

грамоті від 7(15) січня 1374 року литовсько-руського князя Юрія 

Коріатовича, де цей князь, за згодою свого брата Олександра Коріатовича, 

надає кам'янчанам право на кшталт магдебурзького та прямо зазначає, що 

грамота дається «на замку» в Кам'янці. Цю позицію щодо литовських 

першопочатків замку, зафіксовану в популярних монографіях Євтима 

Сіцінського (1895), Олександра Прусевича (1915), повторили й українські 

дослідники Петро Юрченко (1950), Тетяна Будянська (1961). 

     Комплексні архітектурні дослідження Євгенії Пламеницької та Анатолія 

Тюпича у 1964—1982 роках, дослідження археологів на чолі з Іоном 

Винокуром у 1964—1969 роках дозволили значно поглибити історію 

кам'янецької фортеці та датувати її першопочатки 11—12 століттями (в 

обережніших версіях — кінцем 12 століття). 
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     Якщо наявність давньоруського періоду в історії Кам'янецької фортеці 

не викликає сьогодні жодних заперечень у дослідників, то концепція 

Євгенії Пламеницької, яку нині розвиває та пропагує її донька Ольга 

Пламеницька, про  першопочатки замку, Замкового мосту та міста взагалі в 

2—3 століттях наштовхнулася на досить сильну протидію істориків і 

археологів, зокрема Іона Винокура, Миколи Петрова. 

     Найважливішими документами, які дозволяють досить рельєфно уявити, 

яким був замок у 15-16 століттях, є два його описи — 1494 року, коли замок 

передавали новому старості, та 1544 року, коли белзький каштелян Войцех 

Старжеховський перевіряв роботи, які виконав у замку військовий інженер 

і архітектор Іов Претвич. Ці надзвичайно важливі документи виявив 

Олександр Яблоновський і оприлюднив 1880 року перший опис, а 1882 

року і другий. 

 
 

     Замок має багату будівельну історію. Навіть без дискусійного дако-

римського періоду набігає, згідно з викладками Євгенії Пламеницької, аж 

14 будівельних періодів (від 11 століття до початку 19 століття). Але, якщо 

говорити про час, коли замок набув вигляду, близького до звичного нам 

нині, то це середина 16 століття. Саме величезна робота, виконана під 

керівництвом Іова Претвича, надала замку того вигляду, якого він, попри 

всі перипетії, не загубив упродовж майже півтисячоліття. Саме опис 1544 

року фіксує це вдало віднайдене обличчя замку — зрілої фортифікаційної 

одиниці ( http://uk.wikipedia.org/wiki/Кам'янець-Подільський ). 
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  Завдання 

I. Прочитати текст.  Які види мовлення поєднано в тексті? 

II. Введіть у текст опис фортеці за поданою фотоілюстрацією. 

III. З’ясуйте, за допомогою яких мовних засобів автор змальовує 

фортецю. 

 

 

Маріїнський палац 
      Палац був споруджений в 1750–1755 роках у стилі бароко. Проект 

царського палацу для імператриці Єлизавети був розроблений  

І.Ф.Мічуріним на основі обмірних креслень палацу в селі Перово під 

Москвою, побудованого за проектом Б. Растреллі. У будівництві брали 

участь також архітектори П.І. Нєєлов, І.Г. Григорович–Барський та інші. 

Схожість між палацами – в загальній схемі побудови, характері 

архітектури, принципі розміщення приміщень, а також в плануванні 

флігелів. П – подібний у 

плані Маріїнський палац є 

композицію з трьох 

корпусів: двоповерхового 

центрального та 

одноповерхових флігелів.  

 Фасади й інтер’єри 

палацу відрізняються 

багатством і пластичністю 

декору. Колірна композиція 

– білий декор на бірюзових 

площинах стін, робить елементи прикраси фасаду ще виразнішими. 

Перший поверх та флігелі палацу були кам’яні, а другий поверх - з дерева. 

Під час пожежі в 1819 році верхній поверх палацу згорів. У 1870 році за 

проектом К.Я.Маєвського Маріїнський палац було відбудовано в зв’язку з 

приїздом до Києва імператора Олександра II та імператриці Марії (за її 

ім’ям було названо палац). В Маріїнському палаці, крім осіб царської 

родини, в різні часи мешкали представники вищої адміністрації Києва, 

зокрема генерал-губернатор Малоросії російський полководець П.О. 

Румянцев-Задунайський. У 1789–1790 роках в одному з флігелів палацу 

відбувалися прилюдні театральні вистави. В 1812 році у палаці 
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розміщувався лазарет полонених французів. З 1834 і до кінця 60–х років 

Маріїнський палац орендувало акціонерне товариство штучних 

мінеральних вод. У головному корпусі були курзал, 10 ванн і кімнати для 

виготовлення та продажу води, у флігелях – кімнати для приїжджих. У 

квітні-жовтні 1917 року у палаці працювали Київський комітет РСДРП(б), 

Київська рада робітничих депутатів. У 1919 році тут деякий час працював 

Раднарком України. У 1920 – штаб військового округу. В 1923 році в палаці 

розміщувався Землевпорядний технікум. В 1925 році відкрито сільсько–

господарський музей та Постійну Промислову виставку. Пошкоджений під 

час Великої Вітчизняної війни Маріїнський палац було відбудовано (1945-

1949 рр.), архітектор Альошин (УСЕ, 2006р.,С.1044). 

 
 

  Завдання 

I. Прочитайте текст. Поміркуйте, до якого стилю можна його 

віднести. Аргументуйте свою думку. 

II. Складіть опис палацу, скориставшись фотоілюстрацією. 

 

 

Олеський замок – видатна 

 пам'ятка архітектури 
 Олеський замок – видатна пам'ятка архітектури та історії XIII—XVIII 

століття розташований у смт. Олесько, Буського району Львівської області. 
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     Понад шість століть 

стоїть замок на високому 

пагорбі, свідок і учасник 

багатьох подій, що навічно 

увійшли в історію. По-

різному складалася доля 

замку протягом довгого 

його існування. Був він 

твердинею і воїном, що до 

останньої змоги відстоював 

свою незалежність; був він 

бранцем, за володіння яким змагались королі; був він розкішним палацом, 

наче королівською резиденцією з притаманною їй пишністю, пихою і 

злочинністю; був він бунтарем, що виношував плани свого визволення. І 

тепер, коли рідна земля, до якої навіки і міцно приріс, стала вільною, 

перетворений на пам'ятку і служить своєму народові як скарбниця його 

історії й культури, як втілення його високого духу й таланту. 

     Уперше Олеський замок згадується в історичних джерелах 1327р., коли 

він перейшов у володіння Юрія — сина мазовецького князя Тройдена і 

руської княжни Марії (дочки Юрія І), запрошеного боярами на галицько-

волинський князівський престол після згасання роду Романовичів. Ця дата 

дозволяє припустити, що замок побудований одним із синів галицько-

волинського князя Юрія Львовича — Андрієм або Левом. 

    Друга половина XV — перша половина XVI ст. — важкі часи для 

олещан. У 1442 та 1453 роках, громлячи і грабуючи все на своєму шляху, 

тут проходить татарська орда. В 1512 р. жителі навколишніх сіл знову 

збираються за кріпосними стінами, обороняючись від нападників. Та цього 

разу фортеця облоги не витримала. Після відходу ворогів почалася 

відбудова. 

 Це був останній татарський набіг на замок. Після цього життя в 

Олеську і околицях дещо стабілізувалося. Ожили торгові шляхи. Почалися 

роботи по зміцненню кріпосних мурів і оборонних валів. Місто стало 

отримувати мито від чумаків, що везли сіль з Долини в напрямку Луцька. 

Виникали ремісничі цехи. 

      Війна зі шведами і союз Петра І з поляками привели в Олеський замок 

російські війська, які стояли тут від 1707 р. протягом п'яти літ. 



 

21 
 

       Нищівним для могутньої споруди був землетрус 23 січня 1838 р. Не 

менше пошкодили її самі власники. Якось випадково в одній з кімнат було 

знайдено замурований скарб. І відтоді почалися гарячкові пошуки інших 

коштовностей: розбивалися стіни з розписами, руйнувалися каміни, 

знімалися підлоги. Студня завалилася. На кінець XIX ст. Олеський замок 

перетворився на руїну. 

    За зібрані в 1882 р. у Львові кошти замок викупили, і він переходить у 

руки держави. Були різні думки щодо його використання. Пропонувалося 

відкрити тут інтернат для студентів учительської семінарії. Крайовий сейм 

вважав за найкраще віддати споруду в розпорядження монастиря. 

Побутував і такий варіант: в одній частині приміщення обладнати народну 

школу, а в другій — музей Яна Собеського. На це одна з газет у 1905 р. 

писала: «Що народові з того, як он буде мати музей пам'яток по королях 

польських, а не буде мати хліба, щоби голод заспокоїти?» 

   До 1939 р. замок використовується під сільськогосподарську жіночу 

школу. 

 
    1939 рік — радянська влада. Тут стояла дивізія Власова. 

    Багато випробувань зазнала будівля і в роки німецько-радянської війни: у 

ній розміщалися військові склади. 

    До 1969-го тут практично залишилися самі руїни. 1970 року Борис 

Возницький запланував відновити Олеський замок. Реставрації підлягало 

усе. 1975 року музей було відкрито, і відтоді розпочалося його нове життя: 

тут створено музей-заповідник — відділ Львівської галереї мистецтв ( УСЕ, 

2006р.,С.905). 
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  Завдання 

I. Прослухати текст. Визначити його стиль. Довести, що 

прослухане є описом пам’ятки культури та історії. 

II. Переказати текст за планом (усно), використати заздалегідь   

виписані слова. 

 

 

Підгорецький замок 
    Палац в Підгірцях — побудований впродовж 1635—1640 рр. під 

керівництвом відомого архітектора Андре дель Аква за вказівкою 

коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Є одним із найкращих в 

Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними 

укріпленнями. 

 
    Замок має форму квадрата. Зі сходу, півдня і заходу замок оперізує смуга 

оборонних укріплень, оточена глибоким ровом та земляними валами. 

    Одна з найвизначніших пам'яток історії та архітектури України XVII ст. 

Знаходиться у селі Підгірці Бродівського району Львівської області. Разом з 

замками Олеська, Золочева та Свіржа входить до так званої Золотої підкови 

України.  
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    На місці теперішнього замку існували більш давні укріплення, які 

згадуються під 1530 р. На замовлення коронного гетьмана Станіслава 

Конецьпольського, який придбав його 1633 року. у Підгорецьких, відомий 

архітектор фортифікацій Гійом Левассер де Боплан створює проект 

укріплень, а Андреа дель Аква двоповерхового палацу з триповерховими 

павільйонами по боках і вежею  в стилі бароко та пізнього ренесансу. 

Будівництво велося протягом 1635—1640 рр. Службові приміщення 

утворювали квадратний двір з терасою пристосованою до оборони. З трьох 

боків палац був оточений глибоким ровом, з північного боку, зверненого до 

долини, він мав гарну терасу з балюстрадою і скульптурами. До замку 

в'їжджали через велику браму — портал з двома колонами. Вже в 1646 р. 

замок відвідує король Владислав IV, на 

честь якого влаштовується феєрверк. Під 

час бойових дій в період визвольної війни 

під проводом Богдана Хмельницького 

замок зазнає серйозних ушкоджень. 

Станіслав Освенцім 1651 року писав: «Я 

бачив Підгірці, гарний палац і фортецю… 

тепер в більшості руками розлюченого 

хлопства місцями зруйновані і напсовані». 

У 1656р. починається його відбудова. 

Онук коронного гетьмана дарує замок Яну 

ІІІ Собєському разом із селами Підгірці і 

Загірці, та за умови, що той буде 

наглядати за бродівською фортецею до повноліття Якуба Собєського. 

Реставрація замку тривала до 1680 р., та в 1688 році він постраждав від 

нападу татар. Фасади Підгорецького замку мають відверто французький 

"слід".Тричастинна композиція ризалітів простежується як у замках 

Франції(наприклад,замок Пальмер),так і в палацах,побудованих за їх 

взірцями (у Львові це палац "Під Лебідєм на Галицькій площі,що потребує і 

негайної реставрації,і більш прискіпливого дослідження). 

 Інтер'єри Підгорецького замку вражали сучасників своєю красою і 

пишнотою. Зали та кабінети, які мали назви  Китайська, Золота, Лицарська, 

Зелена, Дзеркальна, Мозаїчна-відповідали цим назвам. Окремо зберігалися 

речі, що належали королю Яну ІІІ Собєському. Кімнати прикрашали 

портрети власників замку, копії Рафаеля, Рубенса, Тіціана, Караваджо. 
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Картини польського художника Чеховича, полотна Якоба де Баана на 

історичні теми – "Облога Смоленська" і «Прийом шведських і 

бранденбурзьких послів Володиславом IV». Їдальню прикрашали портрет 

гетьмана Конецпольського на стелі та 72 портрети видатних політичних та 

духовних діячів, чорний мармуровий стіл, на якому хрестили короля        

Яна ІІІ. 

     Неповторного вигляду архітектурному ансамблю в Підгірцях надає парк, 

у зелені якого ховаються і замок, і заїжджий двір та декілька інших споруд. 

У давнину власне парк справляв на подорожнього значно сильніше 

враження,ніж сам замок,хоча подібних годі шукати й у Польщі,де чимало 

панських садиб та замків.Це визнавали й самі поляки, авторитетний Ян 

Матейко(1838-1893) навіть зробив замальовку палацу,що збережена. 

Малював Підгорецький замок й непосидючий Наполеон Орда(1807 – 1883), 

онука пана Бутримовича з Мінську,що в Білорусі (http://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Підгорецький_замок ) 

 

 

  Завдання 

I. Прослухавши текст, виписати незрозумілі слова й з’ясувати їх 

значення. Під час наступного прослуховування скласти план 

почутого. 

II. Усно переказати текст за складеним планом. 

III. За поданою фотоілюстрацією складіть опис замку. 

 

 

Пнівський замок – найпам’ятніша  

споруда 
       З підніжжя Страгори добре видно, як осторонь від міста Надвірна 

самотньо стоїть сіра споруда — найпам'ятніша з усіх міських, завдяки якій, 

власне, і виникло саме поселення, яке і започаткувало Надвірну. Це і є 

Пні вський замок. 

 Замок — велика, добре спланована і продумана фортифікаційна 

споруда, яка до будівництва Станіславської твердині (1662 р.) була 

найбільшою на всій території Прикарпаття. Він розташований на 

природному пагорбі, поверненому західною стороною до річки Бистриці 
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Надвірнянської. Замок будували з 

великих тесаних брил гірського 

сірого каменю; здебільшого на 

внутрішніх боках стін 

використовували також червону 

цеглу. Мури зводились, перш за 

все, як оборонний об'єкт, а тому не 

дивно, що їх товщина сягала 

одного метра і більше. Зовнішні 

стіни ще масивніші і 

неприступніші — товщиною до 1,8 

м. Твірних стін п'ять — замок у плані п'ятикутний і укріплений вежами, 

розміщеними по всьому периметру зовнішніх стін. Веж п'ять, всі вони різні 

за висотою, формою і призначенням. Кутових веж чотири: східна — кругла, 

північна і південна — шестигранні, на захід дивиться напівкругла. На стику 

східної і південної стін — трикутний виступ з двома ярусами бійниць. 

Бійниці є також уздовж усіх стін та у вежах. Така кількість веж, а також їх 

помітний виступ за твірну лінію замку, дозволяла добре проглядати й 

обстрілювати простір вздовж усіх зовнішніх стін. Остання, п'ята вежа — 

в'їзна. В'їзд у замок здійснювали через підйомний міст, перекинутий через 

спеціальний рів, який наповнювався водою. Рів штучний; він тягнувся 

вздовж всієї південної стіни. Зі сходу обороноздатність замку посилювалася 

глибоким яром, в якому протікав невеликий потік. На захід природна 

височина обривається круто сама. Найбільш уразливий і незахищений 

замок з півночі але, не зважаючи на це, він був для того часу одним з 

найбільш укріплених та пристосованих до довготривалої облоги в усій 

Україні. 

 

Військова історія Пнівського замку 
      Міць замку за довгі століття не раз випробовували. Замок покликаний 

був оберігати спокій, додавати впевненості, зміцнювати віру в своїх силах, 

давати відсіч чужоземним феодалам, які своє панування на Прикарпатті 

утверджували шляхом жорстокого гноблення українців. Коли гніт ставав 

нестерпним і терпінню приходив край, замок ставав об'єктом для нападу 

повсталого народу, причиною його збуреного протесту. Народна боротьба 

на Надвірнянщині,  як і в багатьох інших районах Східної Галичини і 
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Буковини, набуває уже в XVI столітті особливих форм — поширюється 

опришківство. Саме опришки і вчинили перший успішний напад на 

пнівську твердиню. Це в 1621 році зробив не без допомоги селян і 

дворового слуги Степана Буклашка малочисельний загін буковинського 

ватажка Гриня Кардаша. Замок захопили і частково зруйнували. Опришки 

сповідували тактику блискавичної партизанської боротьби — зоставатися 

надовго вони тут не могли і замок залишили. Але ні Надвірнянщина, ні 

Пнівський замок на довгі десятиліття не переставали бути в полі зору 

повсталих — тут діяли загони Нестора, Григорія Дранки, Василя Гліба. 

      Побував тут і найвідоміший ватажок опришків Олекса Довбуш. За час 

його керівництва рух набув найбільшого розмаху (30-і — 40-і роки XVIII 

століття). У 1745 р. Довбуш підійшов до села Зелена, чим настільки 

стривожив і переполошив всю місцеву шляхту, що вона поспішно почала 

готувати замок до оборони. Та на Надвірну Довбуш не пішов. Якщо 

боротьба опришків носила локальний характер, то повстання козаків, 

розпочате в 1648 році, розлилося по всій Україні і переросло у народну 

війну. Хвиля боротьби докотилася і до Прикарпаття. Ще задовго до 

приходу козаків тут спалахує Покутське повстання, яке очолив уродженець 

села Вікторів теперішнього Галицького району, а згодом козацький 

полковник Семен Височан. П'ятнадцятитисячне військо повсталих, серед 

яких багато і селян Пнів'я, і міщан Надвірної, захоплює майже всі опорні 

пункти шляхти. Під їх натиском не устояв і Пнівський замок. Повстанці не 

тільки його захопили, але й сильно зруйнували. Після відступу селянсько-

козацького війська проводять значні роботи з відбудови та укріплення 

замку. Замок відновили, але ненадовго — через рік його знову здобули 

козаки.  

 Села і міста Прикарпаття ставали об'єктом нападів у часи татарсько-

турецьких набігів і зазнавали, якщо ворогові вдавалося їх здобувати (а це 

траплялося дуже часто), страшних руйнацій. На відміну від багатьох міст, 

містечок і сіл, які були мало або й зовсім незахищеними, Пнівський замок 

вигідно відрізнявся, а тому нещастя його часто минало. Так сталося і в 1676 

році. Напад тоді виявився особливо руйнівним — впало 13 замків, 

спустошили Манявський скит і поруйнували Галич, тисячі людей 

потрапили у тяжку неволю, а на місці багатьох містечок і сіл залишилися 

самі згарища. І хоч турки пошкодили стіни, але ні штурмом, ні 
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довготривалою облогою замком оволодіти так і не змогли. Після їх відходу 

його знову відбудували.( http://uk.wikipedia.org/wiki/Пнівський_замок) 

 

 

  Завдання 

I. За допомогою прочитаного тексту та фотозображення, 

особистих спостережень   скласти власний твір-опис  

Пнівського замку. 

II. Скориставшись інтернетом, іншими джерелами, дослідити 

сучасний стан Пнівського замку. 

 

 

Києво-Печерська лавра,  

історія та сьогодення 
     На високих схилах правого берега Дніпра велично підноситься увінчана 

золотими куполами Успенська Києво-Печерська лавра – "уділ" Пресвятої 

Богородиці, колиска чернецтва на Русі й твердиня православної віри.  

     У 1051 р. в стольному граді Києві за князювання Ярослава Мудрого і 

митрополичого служіння святого Іларіона, Промислом Божим почала своє 

існування Києво-Печерська лавра. Божим велінням, що було дане 

духівникові преподобного Антонія ігумену Есфігменського монастиря 

Феоктисту на далекій Афонської Горі, і благословенням самого 

преподобного Антонія була створена обитель, яка стала невичерпним 

джерелом благодатної молитви.  

     Незабаром високий духовний подвиг преподобного Антонія став широко 

відомим. До нього почали приходити за благословенням і духовними 

порадами городяни. Часто навідувались до печерного монастиря князь 

Ізяслав, син Ярослава Мудрого, і київська знать. Їхнім коштом було 

споруджено наземний храм і келії, коли печери стали тісні для братії, 

кількість якої швидко збільшувалась. Сталося це близько 1062 р. Того року 

преподобний Антоній поставив першим ігуменом преподобного Варлаама, 

а сам пішов у віддалену печеру, де перебував сорок років.  

     Після переведення преподобного Варлаама настоятелем до заснованого 

князем Ізяславом Свято-Димитріївського монастиря, преподобний Антоній 

благословляє на ігуменство преподобного Феодосія (1074), як 
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найсмиреннішого і найслухнянішого з братії. Коли в монастирі було майже 

100 ченців, преподобний Феодосій відрядив одного з іноків у 

Константинополь до скопця Єфрема, щоб переписати Студійський устав і 

принести його до Києва. Завдання було виконане. У цей самий час до Києва 

прибув митрополит Георгій і з ним інок Студійського монастиря Михайло, 

який і передав монастирю чернечий устав. На основі цих двох варіантів і 

був укладений устав Печерського монастиря. Цей спільножительний устав 

згодом приймають усі монастирі Київської Русі.  

     Важливою подією в житті Києво-Печерського монастиря стали 

закладення і будівництво храму Успіння Божої Матері. Церква 

створювалася 15 років грецькими архітекторами й іконописцями і була 

освячена в 1089 р. митрополитом Іоанном. У розписах храму брав участь 

преподобний Аліпій, який вважається родоначальником вітчизняного, 

відмінного від грецького, іконописного мистецтва. 1091 р. у храмі було 

встановлено мощі преподобного Феодосія. Преподобний Антоній 

похований в Ближніх печерах згідно з його заповітом.  

 
    Для зміцнення віри перших печерських іноків і на прикладі їхнього 

життя – для всієї Русі, яка не так давно прийняла Святе Хрещення, Господь 

явив у лаврі безліч чудес і знамень. Сила подвигів і молитов преподобних 

печерських вражала їхніх сучасників і всі наступні покоління віруючих.  

     З Києво-Печерським монастирем пов'язане літописання. Першим 

відомим літописцем був преподобний Никон, ігумен Печерського 

монастиря. Автором Печерського літопису вважається преподобний Нестор 

Літописець, який близько 1113 р. закінчив свою геніальну «Повість 
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временних літ». У першій чверті XIII ст. в монастирі було створено 

унікальний твір «Києво-Печерський Патерик», основу якого склали 

розповіді інока Полікарпа, а також послання Симона, єпископа Володимир-

Суздальського.  

     Печерська обитель, яка відігравала значну роль в об'єднанні 

східнослов'янських земель, була духовним, соціальним, культурним і 

просвітницьким центром, і славилася не лише на Русі, а й у Польщі, 

Вірменії, Візантії, Болгарії та інших країнах.  

     З початку 40-х років XIII ст. і до початку XIV ст. Києво-Печерська Лавра 

була свідком татаро-монгольського нашестя і разом з народом зазнавала 

бід. Золотоординські хани, які усвідомлювали значення Києва для східних 

слов'ян, усіляко перешкоджали відродженню міста. Від татарських набігів 

монастир, як і увесь Київ, дуже постраждав у 1399 р. і 1416 р. Джерел, що 

повідомляють про життя Лаври в цей період, збереглося мало. Завдяки 

тому, що Чингисхан і його спадкоємці, за особливостями свого вірування 

(вони шанували божества різних релігій), виявляли віротерпимість, є 

підстави вважати, що життя і богослужіння в монастирі не припинялися. 

Відомо, що в 1251, 1274 і 1277 рр. до Києва з Греції приїжджав митрополит 

Кирило. Він здійснив у Софійському соборі хиротонії єпископів для 

Володимира-на-Клязьмі та Новгорода. 1284 р. митрополит Максим скликав 

Собор єпископів і пізніше сам висвячував єпископів.  

          У лаврі склався унікальний некрополь. На території святої обителі, в 

церквах і печерах її спочивають: перший Київський митрополит Михаїл, 

князь Феодор Острозький, Єлисей Плетенецький, свт. Петро Могила, 

Інокентій Гізель, десятки інших видатних діячів вітчизни.  

     Багато хто з вельможних людей хотів, щоб після смерті їх поховали на 

Лаврському цвинтарі. Подібний заповіт залишив, зокрема, генерал-

фельдмаршал Борис Петрович Шереметьєв. Проте після смерті 

Шереметьєва, який помер у Москві, за велінням Петра I тіло покійного 

доставили не в Київ, а в Олександро-Невську лавру Санкт-Петербурга. На 

Різдвяному цвинтарі Лаври, у Великій Успенській церкві, на території 

обителі було поховано багато видатних діячів Росії та України, у тому числі 

дочка Б.П. Шереметьєва – Наталя (в чернецтві – Нектарія) Долгорукая. Не 

було людини в Росії, яка б не чула про важку долю цієї жінки. Опальна 

княжна прийняла схиму у Флоровському монастирі (в 1757 р., у віці 43-х 

років). Освічена, діяльна жінка, вона брала участь у відновленні Десятинної 
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церкви та інших київських храмів. Черницю Нектарію, яка померла 3 липня 

1771 р., з належними княгині й подвижниці почестями було поховано в 

лаврі.  

 

  Завдання 

I. Прочитайте текст. З’ясуйте, до якого стилю належить 

висловлювання. Свою думку аргументуйте.  

II. Чи розкриває заголовок зміст тексту? Доберіть інші варіанти 

заголовка.  

 

Лавра сьогодні 
 У червні 1988 р. з нагоди святкування 1000-літнього ювілею 

Хрещення Київської Русі, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР, 

новоствореній печерській громаді було передано територію Дальніх печер з 

усіма наземними будівлями й печерами; у 1990 р. передано територію 

Ближніх печер.  

      Чотирнадцять років тому, після майже тридцятирічного запустіння й 

гонінь на православну віру, знову відродився монастир, колиска руського 

чернецтва — Свято-Успенська Києво-Печерська лавра.  

 Усім відомо: просто руйнувати – будувати важко. Тому неможливо, 

щоб після стількох років переслідування віри, за час яких наш народ 

духовно послабшав, втратив багато традицій церковного життя, зокрема 

чернечого, враз постало перед нами монастирське духовне життя в усій 

своїй повноті. Не так швидко робиться, як мовиться. Тому, очевидно, 

знадобиться ще не один десяток років для внутрішнього духовного устрою 

обителі. Але вогник чернечого життя засвітився і потягнулись до нього і ті, 

хто прагнув «життя постувального»,  і благочестиві миряни, які палко 

полюбили стародавню обитель з її видатними святинями.  

Хоч якими довгими були роки лихоліть, духовні ниті, що пов'язують наш 

час з часами "вікопам'ятних діянь і подвигів богоносних отців", все ж не 

перервались. І чи не диво, що сьогодні у центрі сучасного столичного міста, 

яке десятиріччями боролось із своєю священною історією, своїм же 

корінням  відродився оазис життя, сповненого віри і сподівання на Бога!  
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 З чого починається життя монастиря? — З молитви. Без молитви і 

монастир не монастир, а просто гуртожиток. Тому центральне місце в 

монастирському житті займає богослужіння, а першим обов'язком ченця є 

його постійне молитовне спілкування з Богом. У цьому відношенні, 

милістю Божою, відродження Лаври пов'язане з тим, що до щойно 

відкритої обителі прийшли не тільки новоначальні іноки, а й повернулися 

старі лаврські ченці, які мали молитовний досвід і знали лаврські традиції.  

    Ще від часів преподобного Феодосія Печерського в Лаврі заведено 

давній спільножительний устав Студійського монастиря, але з часом 

виникли деякі особливості, які склали лаврську традицію.  

    День обителі починається з того, що вранці братія збирається у храмі на 

службу, що називається полуношницею. Братія читає граматки 

(поминання), де записані імена живих і померлих православних. Після 

завершення полуношниці відправляються "часи", а після них — 

Божественна літургія. У Лаврі встановлено читання невсипущого Псалтиря. 

У невеликій каплиці на Ближніх печерах наче невгасима духовна лампада, 

безперервно, вдень і вночі, читаються святі псалми.  

     Лаврою зазвичай називають великі загальножительні монастирі, які за 

своїми розмірами й кількістю будівель нагадують невеликі міста, де є 

навіть вулиці ("лавра" у перекладі з грецької означає "вулиця"). І життя в 

цих чернечих містечках підпорядковане чітким законам і порядкам, без 

яких неможливе повноцінне чернече життя.  
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    Крилосний спів є послухом, який вимагає багато духовних і фізичних 

сил. Братія прагне відродити й зберегти традиції Києво-Печерського співу, 

які існують багато століть і надають богослужінню особливого піднесення 

й краси. Хор монастиря багато разів запрошували співати на різних 

духовних урочистостях. Він брав також участь у фестивалях церковного 

співу. Сьогодні видано кілька дисків із церковними піснеспівами Лаври.  

     Відновлюється і лаврське книгодрукарство.  

     Особливе місце серед послухів займають послухи церковників, 

паламарів і печерників. Це – 

постійно близьке 

перебування біля святинь: у 

храмі, вівтарі або коло мощів 

преподобних. Такий послух, 

окрім відповідальності 

вимагає неабиякої уважності, 

необхідної для збереження 

певного налаштування думок 

і почуттів, побожного 

ставлення до святині.  

    1988 рік став роком 

відродження обителі. Цей 

період збігся у часі з докорінними змінами у суспільстві.  

    Після сумнозвісного розколу в Українській Православній Церкві, з 1992р. 

на території Лаври розташувались адміністративні корпуси Київської 

Митрополії. Декілька корпусів займають Київська Духовна Академія та 

Семінарія, котрі відновили свою діяльність 1989 року.  

     Відродження обителі сприятливо вплинуло на зовнішній вигляд 

архітектурного комплексу Лаври — відреставровані храми й корпуси, 

упорядковані зелені насадження монастиря. Після майже шістдесяти років 

руїни відновлено Свято-Успенський собор — перлину Лаври. Клопоти 

щодо його відбудови взяла на себе міська влада. Українська Православна 

Церква, яку очолює Митрополит Київський і всієї України Володимир, теж 

брала активну участь у відродженні храму: допомагала матеріальними 

засобами, робочими руками, а головне — освятила початок й завершення 

реставраційних робіт.  
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    Проте духовне відродження має на меті не стільки будівництво кам`яних 

церков і соборів, скільки створення храмів душ людей, які приходять до 

земних храмів у пошуках Бога, зцілення та спасіння.  

    Тож у подарований нам молитвами печерських преподобних святих 

новомучеників і страстотерпців час покаяння будемо з почуттям щирої 

подяки і страхом Божим осмислювати те, що було і те, що відбувається 

нині, будемо молитися і творити діла спасіння. Пильнуйте і моліться, щоб 

не зазнати спокуси. Знайте, близько перед дверима, — звертається до нас 

Господь словами святого Євангелія. — "Бо в котру годину не думаєте, 

прийде Син Людський". ( За О.К. Васильєвою).  

 

  Завдання 

I. Яку специфічну лексику використовує автор у тексті. Назвіть ці 

слова. 

II. Що найбільше запам’яталось вам з історії  Києво-Печерської 

лаври? 

 

 

Церква Богородиці Пирогощі 
 Церква Богородиці Пирогощі була збудована у Києві на Подолі у  

XIIст. Іпатіївський літопис відносить будівництво до 1132 року. Зводилася 

Пирогоща протягом чотирьох років. 

 Пирогоща не була церквою монастирською. Вчені вважають, що її 

збудували ремісники поблизу торгу.  

 Церква не збереглася до нашого часу. Проте вона досить ґрунтовно 

досліджена археологами й архітекторами.  

 Пирогоща стояла на високому пагорбі. Фундамент був надзвичайно 

глибоким, оскільки ґрунт зволожувався підземними водами. У план 

невеликого храму було покладено хрест. Церква була увінчана єдиною 

банею. Вузькі високі вікна у два яруси прикрашали фасади. Жодного 

декору на стінах не було виявлено.  

 З приводу назви «Пирогоща» висловлювалися різні думки. 

Вважається, що воно пов’язане з найменням ікони. За однією версією, 

належала ікона якомусь Пирогостю, можливо, київському бояринові. Інше 

припущення полягає втому, що ікону було привезено з Візантії, де вона 
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раніше зберігалася в одній з церковних башт ( «пиргос» - грецькою мовою 

«башта» ) ( За Ю. Асєєвим ). 

 
  Для довідок. Баня ( купол, маківка ) – опуклий дах у формі півкулі. 

Фасад – зовнішній, лицьовий бік будівлі, кожен із чотирьох зовнішніх боків 

будівлі. Ярус – однотипна частина будівлі, яка повторюється по вертикалі. 

Декор – прикраси ( За В. Короткевичем ). 

 

   Завдання 

I. Прочитати. Які види мовлення поєднано в тексті? 

II. Переказати опис церкви, попередньо визначивши стиль 

уривка.  

III. Чи була б повною інформація про пам'ятку, якби не 

містила розповіді  про  час,  місце будівництва, тлумачення 

назви тощо? Значення виділених слів записати до зошитів 

(словників). 

 

 

Володимирський собор у Києві 
 Одна з найвідоміших пам'яток історії Києва - Володимирський собор. 

Зовні це дуже масивна, велична жовта споруда, яка справляє враження 

місці та несхитності. 

 Храм задумано було звести за подобою візантійського собору, в якому 

хрестився князь Володимир. Проте годі шукати в обрисах будівлі ознак 

єдиного стилю. Якщо суворістю внутрішнього оздоблення собор справді 

нагадує візантійський храм, то у своєму плані це традиційний 
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давньоруський собор, увінчаний сімома банями. Це дає підстави 

стверджувати, що побудовано Володимирський собор у так званому 

русько-візантійському псевдостилі. 

 Будівництво храму затягнулося на два десятиріччя. Закладено його 

було 1862 року, Добудовано лише до середини вісімдесятих. Над проектом 

працювало кілька відомих архітекторів. Завершував проектування 

київський зодчий О.Беретті. 

 Внутрішнім оздобленням 

Володимирського собору керував 

професор Київського університету 

Андріан Прахов. Він запросив 

Віктора Васнєцова, Михайла 

Нестерова, Миколу Пимоненка, 

Михайла Врубеля. Сам Прахов 

проектував іконостас, наслідуючи 

давньовізантійські зразки. 

 Праця над фресками тривала 

більше десяти років. Настінні 

розписи мають значну художню 

цінність. Митцям вдалося звільнитися від звичних шаблонів і традицій. 

Свої фрески й ікони вони творили вільно й натхненно. Святі в оздобленні 

собору - не надприродні істоти. Це люди, наділені звичайними людськими 

почуттями, люди, які звідали боротьбу зі злом у власних душах і вийшли з 

цієї боротьби переможцями. 

 Запрестольна Богородиця Володимирського собору - втілення 

безмежної материнської любові. На її обличчі і лагідність, і турбота, і горе, 

і покірність. Вона передбачає страждання, яке судилося пережити її Синові 

та їй. Марія тулить до себе немовля міцно, мов боїться розлучитися із ним, 

та все ж іде вперед, несучи сина. У соборі є картини, які можна вважати 

історичними. Це "Хрещення Володимира" та "Хрещення киян" 

В.Васнєцова. Володимирський собор сприймається як чудовий витвір 

мистецтва. Тут забуваєш про життєву метушню, про труднощі й тривоги. 

На душі стає радісно й світло, ніби торкнулася вона чогось безкінечно 

справжнього та вічного (За З.Шамуріною, 285 слів). 
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         Словникова робота. Архітектор, зодчий, проект, русько-візантійський 

псевдостиль, фреска, ікона, шаблон, Запрестольна Богородиця, Боже  

Немовля. 

 

  Завдання 

      І.   Прочитайте текст, з’ясуйте його стиль, визначте його   

           підстиль.  

     II.  З’ясуйте тему й головну думку поданого тексту.  

 

 

Орієнтовний план тексту 

                          I.  Володимирський собор - одна з найвідоміших пам'яток. 

                               1.  Масивна, велична споруда. 

                               2.  Задум зодчих та його втілення. 

                               3.  Коли будувався храм ? 

                         II.  Внутрішнє оздоблення собору. 

                               1.  Хто розписував храм ? 

                               2.  Святі на фресках - люди, що подолали зло. 

                               3.  Запрестольна Богородиця. 

                               4.  Історичні картини в інтер'єрі храму. 

                        III.  Володимирський собор - чудовий витвір мистецтва. 

 

 

Михайлівський Золотоверхий собор – 

одухотворення князівської влади 
     Михайлівський Золотоверхий собор — споруджений у 1108—1113 роках 

онуком Ярослава Мудрого київським князем Святополком Ізяславичем. 

Хрестово-купольний шестистовпний храм з трьома нефами та одним 

позолоченим куполом. На початку 20 століття храм — 7-купольний (верхня 

фотографія). Михайлівський Золотоверхий собор було збудовано з каміння 

і цегли-плінфи на вапняно-цем'яковому розчині технікою «мішаної кладки» 

з використанням голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали 

мозаїки і фрески. Був одним з найбільших монастирів Стародавнього 

Києва. 

     Побудова Михайлівського монастиря з церквою святого Архистратига 

Михаїла пов'язана з ім'ям Святополка II Михаїла Ізяславича.  
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    Михайлівський монастир, що був заснований на місці Дмитрівського 

монастиря, вперше згаданого в 1062 році. Його було засновано сином 

Ярослава Мудрого, Ізяславом, у хрещенні Дмитрій. За задумом Ізяслава 

Ярославича монастир мав перейняти першість у Печерського монастиря, як 

духовного центру Київської Русі.  

    З сином Ізяслава, Ярополком розпочинається будівництво в 

Дмитріївському монастирі 

собору святого Петра, на 

честь свого католицького 

патрона Петра. Однак 

будівництво не було 

завершено через смерть 

Ярополка Ізяславича, 

котрого було поховано в 

цьому монастирі.  

    Святополк Ізяславович, 

охрещений Михайлом, після 

смерті свого старшого брата Ярополка, розпочинає будівництво мурованого 

Михайлівського Золотоверхого собору.  

    Храм будувався за взірцем собору Успіння Божої Матері, що в 

Печерському монастирі. Це був шестистовпний хрещатобаневий храм з 

чітко виявленим нартексом, трьома апсидами і одною позолоченою банею. 

До нартекса з південного боку прилягала хрещальня у вигляді маленького 

чотиростопного храму. Собор було збудовано з каміння та плінфи на 

вапняно- цем'янковому розчині технікою "змішаного мурування" (opus 

mixtum). Церква мала три гранчасті у плані апсиди, фасади 

розчленовувались плоскими пілястрами, на рівні другого поверху їх 

оперізувала смуга меандрового орнаменту. Інтер'єр було прикрашено 

мозаїками та фресками.  

    Святополк Ізяславович був похований у Михайлівському Золотоверхому 

соборі разом зі своєю дружиною Варварою, дочкою візантійського 

імператора Олексія І Комнина. Саме вона привезла з Константинополя 

мощі святої Варвари, що зберігалися в Михайлівському соборі (нині - у 

Володимирському соборі), котрий був двором та усипальницею 

Ізяславичів, що носило символічний характер - одухотворення князівської 

влади.  
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    За татаро-монгольської навали монастир було спустошено, а в його 

церковному вівтарі була пожежа, котра пошкодило фрески та мозаїку 

храму, але монастир не занепав. Церква святого Петра не збереглася. 

Наприкінці XIV століття монастир вже згадується як Михайлівський.  

    Після відновлення православної ієрархії 1620 року, за митрополита Йова 

Борецького, Михайлівський монастир стає кафедральним, а при ньому 

з'являється друкарня.  

   Протягом XV-XVII століть монастир відновлюється, будується та зазнає 

змін.. У 1613 році зводиться трапезна та церква Йова Борецького, 

встановлюється іконостас, подарований гетьманом Іваном Скоропадським, 

а в 1716-1719 роках монастир оздоблюється надбрамною дзвіницею.  

   Дзвіниця належала до надбрамного типу, триярусна, "четверик на 

четверику". Дзвони містилися на другому ярусі, а на третьому годинник.    

У XІXст. дзвіниця зазнала реконструкції.  

   Щодо архітектурних змін самого храму, то він стає семиверхим, у 

бароковому оформленні, з прибудовами й арбутанами. Українське бароко 

додало свої пластичні рішення щодо зовнішнього оформлення собору. 

З'являється декоративне штукатурне ліплення, орнаментальні мотиви 

рослинного характеру.  

   З багатьох візантійських 

церков середньовіччя, 

перебудованих у стилі бароко, 

Михайлівська церква була 

найбільш вдалою щодо 

поєднання цих двох стилів.  

   У часи Української 

Центральної Ради та 

Української Держави Павла 

Скоропадського існували 

комісії, котрі досліджували 

архітектурні пам'ятки Києва. Однак з приходом до влади в Україну 

більшовиків почалася трагічна сторінка історії Михайлівського монастиря. 

У червні 1934 року Ленінградська академія мистецтв почала знімати 

фрески зі стін церкви, навесні 1935 року — барокові бані та іконостас.  

   В 1937 році храм та дзвіницю було зірвано.  
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   Перед руйнацією собору та після його знищення професор 

І.В.Моргілевський дослідив архітектурно-будівельні особливості собору. 

Без цих документів відтворення зруйнованого собору було б неможливим.  

    Рішення про відтворення собору ухвалено на найвищому державному 

рівні 9 січня 1995. було вирішено відтворити собор у тих архітектурних 

формах, яких він набув у другій половині XVIIІ століття. Собор було 

освячено на День Києва 28 травня 2000 року.(http://uk.wikipedia.org/wiki                                              

/Михайлівський_Золотоверхий_собор) 

 

         Словникова робота.  Вівтар, фрески, мозаїка, іконостас.  
 

  Завдання 

      І.   З’ясуйте, чи правильно складено опис і розповідь (якщо елементи 

    цих типів мовлення наявні в тексті твору).   

     II.  Роздивіться фотоілюстрацію до поданого тексту і побудуйте 

     розповідь у публіцистичному стилі. 

 

Орієнтовний план твору 

                          I.  Спорудження храму Святополком Ізяславовичем. 

                         II.  Будівництво монастиря собору святого Петра. 

                        III.  Поховання князя у соборі. 

                        IV.  Монастир за татаро-монгольської навали. 

                                1.  Відновлення монастиря. 

                                2.  Архітектурні зміни храму. 

                                3.  Знищення храму та дзвіниці. 

                        V.  Дослідження архітектурно-будівельних особливостей  

                              собору професором І. В. Моргілевським. 

 

 

Благовіщенський кафедральний собор 
     На початку ХХ ст. у центрі Харкова було завершено будівництво 

величного собору на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тоді, 

мабуть, ніхто не здогадувався, що незабаром православне життя міста буде 

зосереджено саме в цьому храмі. Сюди перенесуть архієрейську кафедру і 

тут будуть знаходитися найбільші святині Слобожанської землі. 

    Невеличкий храм на честь Благовіщення Божої Матері стояв на цьому 

місці вже на початку XVIII ст., але його кілька разів розбирали і 

відбудовували у нових формах. Коли у 1901 році було зведено нинішній 

http://uk.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/Михайлівський_Золотоверхий_собор
http://uk.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/Михайлівський_Золотоверхий_собор
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Благовіщенський собор, то 

попередній храм, що стояв поруч, 

було також розібрано. Розроблення 

проекту нової храмової споруди було 

доручено харківському архітектору 

Михайлу Ловцову. За проектом новий 

собор мав постати у популярному на 

той час неовізантійському стилі. 

Проте головною особливістю даної 

будівлі стала його дзвіниця, що за 

своєю архітектурою була ближчою до 

готики, з її відповідними формами. 

Замість традиційної для наших храмів 

маківки, дзвіниця Благовіщенського 

храму отримала інше завершення, яке 

більше нагадує ратуші в містах 

Західної Європи.  

    Не менше було здійснено робіт і щодо внутрішнього убранства храму. 

Його стіни та купол були прикрашені розписами, виконаними харківськими 

та московськими художниками. Основні іконографічні мотиви бралися з 

Володимирського собору в Києві та московського Храму Христа 

Спасителя. Як елемент готичного оздоблення можна навести і вітражі на 

вікнах собору, де зображені святителі та преподобні, особливо шановані на 

Слобожанщині. Сьогодні в стінах Благовіщенського собору почивають 

мощі великих угодників Божих, прославлених Святою Православною 

Церквою.  

     Тут знаходяться мощі Мелетія Леонтовича, архієпископа Харківського і 

священомученика Олександра, які з тисячами мучеників принесли себе на 

вівтар і засвідчили, що дияволу і соратникам його не здолати Церкви. Із 

середини минулого століття в Благовіщенському соборі почивають мощі 

видатного церковного діяча XVI-XVII ст. святителя Афанасія, патріарха 

Царгородського, Лубенського чудотворця. Свого часу цей архіпастир 

відійшов до Бога в Лубенському монастирі поблизу Полтави, де і був 

похований. Це єдиний канонізований Константинопольський святитель, 

який знайшов упокоєння на наших землях. Його було поховано за 

традицією Візантійської Церкви – в сидячому положенні.  
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    Страшні комуністичні часи оминули цю святиню, але в 1930-х роках 

Благовіщенський собор все ж таки було закрито. Хоча нова влада і обіцяла 

використовувати його для культурних цілей, проте через деякий час на 

території храму було влаштовано конюшню, а в підвальних приміщеннях 

собору – перебував склад нафтопродуктів. Навіть після відкриття храму в 

1943 році, до 80-х років його цокольну частину займала фруктова база 

місцевого облвиконкому. Після виведення бази зі стін святині, на її місці 

було освячено підвальний храм. Але випробування на собор випадали і в 

наші, відносно мирні часи.  

    Страшне випробування випало на долю собору влітку 1997 року. 

Невідомі зловмисники підпалили верхівку його дзвіниці. У результаті 

пожежі тоді згоріла верхня частина дзвіниці, а хрест упав на землю. Але, на 

щастя, сам собор не постраждав, як не постраждав і ніхто з людей. І 

сьогодні архітектурний комплекс Благовіщенського собору, як і сотню 

років тому, дивує кожного своєю свіжістю та красою.  

    На рубежі тисячоліть 

архітектурний Харків збагатився 

білосніжним храмом на честь 

Різдва Христового, зведеним у 

пам’ять великого 

двохтисячолітнього ювілею 

пришестя на землю Сина 

Божого. Окрім чудових пам’яток 

архітектури, Харків має й інші 

унікальні місця. Це в першу 

чергу пам’ятник Тарасу 

Шевченку, що вважається 

найкращим із пам’ятників 

Кобзарю в світі. І саме в Харкові 

знаходиться найбільша в Європі 

площа, що нині зветься площею 

Свободи. Рівно два століття 

тому в місті було відкрито власний університет, що сьогодні є одним із 

найбільших у державі.  

        А сучасний центр міста віднедавна знову прикрашають його три 

духовні домінанти, що розмістилися по обидва береги Лопані. Це в першу 
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чергу древній Покровський монастир, заснований ще в XVII ст., і в якому 

свого часу працював викладачем навіть Григорій Савич Сковорода, другий 

– це величний Успенський собор із 90-метровою дзвіницею. З часів його 

побудови у XVIII ст. у ньому розміщувалася кафедра Харківських 

єпископів. А наймолодший серед них - це собор на честь Благовіщення 

Божої Матері. Протягом неспокійного ХХ ст. саме цьому храмові випало 

стати центром духовного життя великого промислового регіону. Для 

кількох поколінь харків’ян Благовіщенський собор був духовною колискою 

та духовним пристановищем. Перебуваючи під благодатним Покровом 

Пресвятої Богородиці, сучасний Харків мирно звершує свій життєвий шлях, 

розбудовуючи сьогодення та свято шануючи власну історію, в якій 

провідне місце займають унікальні харківські храми, зокрема храм на честь 

Благовіщення.  

     Сьогодні Благовіщенський собор – це не просто один із найбільших 

храмів Харкова. Це його візитна картка та його символ. Маючи порівняно 

незначний вік, цей храм, тим не менш, завдяки своїй виразній архітектурі, 

став відомим далеко за межами України. Тому, коли сьогодні заходить мова 

про православну Слобожанщину, то в кожного постане в уяві знаменитий 

харківський собор на честь Благовіщення Божої Матері.(http://archivorthodoxy. 

org/page-1677.html) 

 

  Завдання 

I. Яке враження справив на вас опис пам’ятника ? 

II. З’ясуйте за допомогою яких мовних засобів змальовано собор. 

III. Яку специфічну лексику використано для опису пам’ятника? 

 

 

Орієнтовний план 

                          I.  Собор на честь Пресвятої Богородиці.  

                         II.  Східна архітектура і витончена елегантність  

                               готичного Заходу. 

                        III.  Мощі великих угодників в стінах Благовіщенського     

                                собору.                        

                        IV.  Випробування собору. 

                         V.  Сьогодення Харкова. 
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Дзвіниця Софійського собору 
 Для розповіді 
 У часи набігів кочовиків церковні дзвіниці правили за дозорні башти. 

Використовуватись за прямим призначенням дзвіниці почали тільки після 

повного припинення війни з диким 

степом, десь з XVII ст. 

 Саме з XVII ст. дзвіниці починають 

зводити окремо від церкви, будують їх 

дуже високими, пишно оздоблюють. 

 Дзвіниця Софійського храму була 

збудована наприкінці XVII ст. Спочатку 

мурована дзвіниця була триярусною. 

Після землетрусу, який завдав їй 

руйнувань, дзвіницю було відбудовано 

під керівництвом архітектора Шеделя. 

 У середині XIX ст. після того, як від 

удару блискавки купол дзвіниці згорів, 

було надбудовано четвертий ярус та 

дерев'яну баню грушовидної форми. 

 Для опису 

 Сьогодні  дзвіниця   Софійського   

собору  -   вишукана  споруда   висотою  76   метрів,   яка   має чотири   

яруси.   Зведена   вона   у   стилі   бароко,   якому   властива   вигадливість,    

підкреслена декоративність, примхливість. Фасади дзвіниці мають 

двоколірне забарвлення - на бірюзовому фоні біле ліпне оздоблення. Біле і 

бірюзове чудово гармонує із золотом маківки.  

 У другому ярусі дзвіниці зберігся дзвін, вага якого 13 т. 

 На стінах Софійського Собору до цього часу залишилися написи та 

малюнки, залишені священиками та відвідувачами собору. 

    Ці написи та малюнки мають загальноприйняту назву — графіті. 

Кількість графіті та малюнків (збереглися понад 300) свідчать про високий 

рівень писемності в Київській Русі. 

    Найперше — це цінні знахідки давньоруської писемності, оскільки 

найдавніші з них виконані не кирилицею, а глаголицею. 

 Незважаючи на широке розповсюдження кирилиці, створеної 

Кирилом та Мефодієм та використовуваної для церковних текстів, знайдені 

численні написи глаголицею, свідчать про те, що загал ще довгий час не 

сприймав штучно вигадану писемність. 
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     Графіті містять цінні відомості про різні сторони життя Київської Русі — 

зокрема збереглися записи про смерть Ярослава, автограф Володимира 

Мономаха, запис про мирний договір, укладений наприкінці XI ст. між 

князями Святополком Ізяславичем, Володимиром Мономахом та Олегом 

Святославичем на р. Желані (зараз — Жуляни), купівлю княгинею, 

дружиною Всеволода Ольговича, Боянової землі (середина ХІІ ст.). 

     Також відоме графіті дружини князя Ізяслава Ярославовича Гертруди-

Олісави: «Господи помози рабі своєй Олісаві Святополчі матері, руський 

княгині». 

    В ХІ ст. під час будівництва Собору вівтар був відокремлений загального 

приміщення лише невисокою передвівтарною огорожею, виготовленою з 

мармуру. 

    Перший іконостас був виготовлений та встановлений під час перебудови 

Собору Митрополитом Петром Могилою у 1637-38рр. 

    Під час великої перебудови XVIII зміни в бік бароко торкнулися і 

інтер'єру Собору. Виконаний у цьому стилі дерев'яний позолочений 

іконостас був виготовлений в 1747 році українськими майстрами і є 

чудовим взірцем різьблення по дереву та станкового живопису. Іконостас 

мав 3 яруси, з яких до цього часу зберігся тільки нижній, оскільки в 1935-

37рр. більшовики зруйнували та спалили вісім барокових іконостасів 

бічних вівтарів та верхні яруси головного вівтаря. 

    Окремою цінністю в іконостасі були виготовлені із срібла та позолочені 

царські врата, виготовлені відомими київськими золотарями Петром 

Волохом, Іоанном Завадовським та Петром Тараном у 1747—1750 роках. 

    Врата простояли в Соборі 184 роки, аж до 1934 року, коли більшовики 

розпорядилися розрізати їх на шматки (що б легше було винести з Собору 

та переплавити) та відправити в резервний фонд дорогоцінних металів. 

    Випадково кілька фрагментів воріт 1977 році знайшли у запасниках 

Києво-Печерської лаври, де в сталінські роки було розміщене т.зв. Музейне 

містечко. Туди зі всієї України звозили конфісковані церковні цінності, які 

в основному переплавляли на метал. 

    Вдалося з'ясувати, що уцілілі частини врат потрапили туди з резервного 

фонду дорогоцінних металів у 40-і роки минулого століття. Інші, ймовірно, 

були переплавлені. 
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    В рядянські роки реставрувати врата не вдалося, бо Москва не дала 

дозволу на купівлю 2,2 кг срібла необхідних на реставрацію вцілілих 

частин. 

    Зараз реставраційні роботи ведуться з залученням спонсорських коштів, і 

в майбутньому Собор поверне собі вкрадені та знищені врата (За   

В. Талабайдою). 

 

  Завдання 

I. Прочитайте текст. Використавши подану в тексті інформацію, 

складіть план опису  пам’ятки архітектури. 

II. Доберіть заголовок до тексту і визначте основну думку твору. 

III. Поділіть текст на смислові частини і визначте підтему кожної  з 

частин. 

 

Собор святої Софії 
     Собор святої  Софії, Софія Київська або Софійський Собор — 

християнський собор в центрі Києва, пам'ятка української архітектури і 

монументального живопису XI — XVIII століть, одна з небагатьох уцілілих 

споруд часів Київської Русі. Був однією з головних святинь Східної Європи 

та центром православної Київської митрополії. Знаходиться на території 

Софійського монастиря, що перетворений сьогодні на державний 

архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей». 
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 Собор, як головний храм держави, відігравав роль не тільки 

духовного, а й політичного та культурного центру. Під склепінням Cв.Софії 

відбувалися урочисті «посадження» на великокняжий престол, церковні 

собори, прийоми послів, затвердження політичних угод. При соборі велося 

літописання і були створені перші відомі на Русі бібліотека та школа. 

    У літописах закладини собору датуються 1017 або 1037 роком. Храм був 

закладений Ярославом Мудрим. Його будівництво велося в 20-30-і роки XI 

століття. Навколо Софійського собору — центральної споруди 

Ярославового міста — стояли кам'яні храми, боярські палаци, житла 

городян, а подвір'я митрополії було огороджено муром. До наших днів з XI 

століття збереглися лише Софійський собор і руїни Золотих воріт- 

парадного в'їзду в древній Київ. 

    Храм присвячено Софії — Премудрості Божій. Це одна з найскладніших 

абстрактних категорій християнського богослів'я, що має багато тлумачень. 

За апостолом Павлом, Софії символічно відповідає іпостась Христа — 

втіленого Слова Божого. Тільки пізніше, коли розповсюдилося 

ототожнення Софії з Божою Матір'ю, храмове свято київського собору 

перенесли на 8 (21) вересня — день Різдва Богородиці. Художній образ 

Софійського собору мав втілити багатогранний зміст, вкладений у цей 

символ. Тим пояснюються його грандіозні розміри та надзвичайно 

ускладнена структура. Загально кажучи, інтер'єр Софії відтворює 

середньовічну модель Всесвіту, а зовнішній вигляд — образ Граду Божого 

— Небесного Єрусалима. 

    За свою багатовікову історію собор пережив навали ворогів, 

пограбування, часткові руйнування, ремонти і перебудови. 

     Київський Софійський собор був однією з найбільших будівель свого 

часу. Загальна ширина храму — 54,6 м, довжина — 41,7 м, висота до зеніту 

центральної бані — 28,6 м. Собор має п'ять назв, завершених на сході 

апсидами, увінчаний 13-ма верхами, що утворюють пірамідальний силует, і 

оточений з трьох боків двома рядами відкритих галерей, з яких внутрішній 

має два яруси. Довгий час вважалося, що галереї прибудовані до собору 

пізніше, але дослідженнями останнього часу доведено, що вони пов'язані з 

ним єдиним задумом і виникли водночас. Тільки хрестильня, вбудована у 

західну галерею, належить до середини XII ст. 

    Увінчувала собор ступінчаста композиція з тринадцяти бань, покритих 

свинцевими листами. Стіни викладалися з великих природних каменів — 
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граніту й рожевого кварциту, що чергувалися з рядами плитоподібної цегли 

— плінфи. Мурування виконували на рожевому вапняно-цем'янковому 

розчині. Первісно собор не був зовні потинькований і побілений. 

    Збереглися і крізь віки до нас дійшли 260 кв. метрів мозаїк та 3 тисячі кв. 

метрів фресок. Навряд чи десь в Європі можна знайти стільки фресок та 

мозаїк XI сторіччя, що збереглися в одній церкві. Біля кожної мозаїчної 

композиції є написи грецькою мовою, що пояснюють сюжет. Імена 

мозаїстів невідомі. Однак художні особливості окремих зображень і 

способи укладання смальти дають можливість визначити склад бригади 

майстрів у кількості восьми чоловік (не рахуючи підмайстрів). 

 

 

2.  Мозаїка та фрески 

Софійського собору 
    Особливу цінність становлять мозаїки ХІ ст., які прикрашають головні 

частини храму — центральну баню і головний вівтар. Тут зображені 

основні персонажі християнського віровчення. Вони розташовані в 

строгому порядку згідно з «небесною ієрархією». 

    Шедевром мистецтва мозаїки вважається зображення Оранти- 

розміщеної в центральному апсиді — фігури Святої Діви Марії, руки якої 

підняті в молитві. Мозаїка має 6 метрів у вишину. Унікальність зображення 

полягає в тому, що воно виконане на внутрішній поверхні куполу Собору, і 

з різних точок Оранта виглядає зображеною у різних позах — стоячи, 

схилившись у молитві чи на колінах. 

    Усі мозаїки собору виконані на сяючому золотому фоні. Їм притаманні 

багатство барв, яскравість і насиченість тонів. При всій кольоровій 

різноманітності мозаїк переважними тонами є синій і сіро-білий у 

поєднанні з пурпуровим. 

    Кожний колір має багато відтінків: синій-21, зелений-34, червоно-

рожевий-19, золотий-25 та ін. Це свідчить про високий розвиток у 

Стародавній Русі скловарної справи і техніки виготовлення смальти. Всього 

палітра мозаїк собору налічує 177 відтінків кольорів. Наразі сучасні 

майстри, використовуючи методи 11 сторіччя, не в змозі виготовити таку 

різноманітність кольорів мозаїки. 

    Смальта виготовлена зі скла, забарвленого в різні кольори додаванням 

солей і окислів металів. Зображення виконані безпосередньо на стіні 
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шляхом вдавлювання у вогку штукатурку кубиків смальти, розміри яких у 

середньому близько 1 куб. см. У наборі облич часто зустрічаються дрібніші 

кубики — близько 0,25 куб. см. Ґрунт під мозаїками тришаровий, загальна 

товщина його 4 — 6 см. Крім смальти, використано кубики з природного 

каміння. 

 У зеніті центральної бані зображений Христос Пантократор 

(Вседержитель), який царює над усім простором. 

    Навколо Христа-Вседержителя — чотири архангели, з яких лише один — 

мозаїчний, а інших в кінці XIX ст. домалював олією М. О. Врубель. 

    У простінках між вікнами барабана зображені дванадцять апостолів, з 

них мозаїчною збереглася лише верхня частина постаті Павла. 

    З чотирьох зображень євангелістів на парусах, що підтримують баню, 

цілком залишилась постать Марка на південно-західному парусі. 

    На північній і південній підпружних арках розташовано п'ятнадцять 

мозаїчних медальйонів із зображенням мучеників. На стовпах 

передвівтарної арки — мозаїчна сцена «Благовіщення». 

    Фреска — це розпис мінеральною фарбою по вологому тиньку. 

    Частина фресок, що збереглися в Софійському соборі, датується ХІ 

століттям — вони були виконані під час будівництва собору. В XIX 

столітті, під час реконструкції собору, на стіни були нанесені нові 

малюнки, виконані олійними фарбами, які, як правило, повторювали 

контури старих зображень. В ХХ столітті, під час чергової реставрації 

вченими було виявлено, що велика частина фресок ХІ століття збереглася 

під шаром тиньку та олійних фарб, і, де це було можливо, старі фрески 

були відкриті. 

    Колірна гама древніх фресок створювалася на поєднанні темно-червоних, 

жовтих, оливкових, білих тонів та блакитного тла. Для розпису Софії 

характерна чіткість композиції, виразність образів, барвистість, органічний 

зв'язок з архітектурою. Весь ансамбль стінопису Софії Київської за своїм 

змістом був підпорядкований єдиному задуму — християнського 

віровчення й утвердженню феодальної влади. Разом з тим розпис головного 

храму держави повинен був показати велич Київської Русі, її міжнародне 

визнання, роль київського князівського дому в політичному житті Європи. 

Тому в Софії значне місце відведено світським композиціям. На трьох 

стінах центрального нефу, напроти головного вівтаря, було написано 

сімейний портрет засновника собору князя Ярослава Мудрого. У центрі 



 

49 
 

величезної композиції містилося зображення Христа з постатями княгині 

Ольги та князя Володимира. З обох боків до цієї групи підходили Ярослав, 

його дружина княгиня Ірина, їхні сини й дочки. Очолював процесію 

Ярослав, який тримав у руках модель собору. 

    Тут Ярослав — будівничий міста і засновник митрополичого храму — 

виступав як продовжувач справ своєї прабабки Ольги та батька 

Володимира, які багато зробили для об'єднання слов'янських племен, 

зміцнення Київської Русі та установлення рівноправних відносин з 

Візантією та іншими країнами. Члени сім'ї Ярослава також відігравали 

значну роль у політичному житті Європи: дружина князя була дочкою 

шведського короля, два його 

сини були одружені з 

візантійськими принцесами, 

дочки були королевами 

Франції, Норвегії, Угорщини. 

За словами письменника того 

часу Іларіона, Русь була 

відома. 

    На жаль, до нашого часу від 

цієї фрескової композиції 

уціліли лише постаті дітей 

Ярослава на південній і 

частково на північній стінах. Про решту зображень розповідає малюнок 

голландського художника А. ван Вестерфельда, який бачив фреску в 

середині XVII століття. 

    Та ж сама смислова лінія продовжується у розпису двох сходових веж 

собору. В наш час вчені довели (доктор історичних наук С. О. Висоцький), 

що фрески веж оповідають про важливу політичну і культурну подію в 

житті Київської Русі середини Х сторіччя — про приїзд до столиці Візантії 

київської княгині Ольги і про шану, яку виявив їй імператор Костянтин 

Багрянородний. У північній та південній вежах живописна оповідь 

починається знизу і відповідно продовжується в міру сходження вгору. 

«Зішестя Святого Духа» XIX ст., олія, Кирилівська церква. Фрески 

північної вежі розповідають про урочистий в'їзд Ольги до 

Константинополя. Від цієї композиції вціліли лише фрагменти окремих 

сцен, де зображено імператрицю з почтом та імператора Романа (сина 
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Костянтина Багрянородного) на білому коні. На верхньому майданчику 

сходів збереглася велика композиція «Княгиня Ольга на прийомі у 

Костянтина Багрянородного». Ліворуч — імператор, який сидить у палаці 

на троні, та два охоронці, озброєні списами і щитами. Праворуч, у центрі, 

зображено княгиню Ольгу. На її голові — корона, з-під якої на плечі спадає 

білий прозорий плат. Поруч з Ольгою — жінки з її почту. 

    Головною композицією південної вежі є фреска «Іподром», що 

розповідає про другий прийом княгині імператором — на 

константинопольському іподромі, де вона була свідком кінних змагань. 

    У верхній частині вежі добре збереглося зображення палацу іподрому — 

великої триповерхової споруди з відкритими галереями, де розташувалися 

глядачі. Праворуч в імператорській ложі сидить імператор Костянтин 

Багрянородний. Художник переконливо передав його портретні риси — 

виразні очі, великий ніс з горбочком, бороду. Поруч — княгиня Ольга у 

світлих шатах, зі складеними на грудях руками. З виставами на іподромі, 

очевидно, пов'язані фрескові композиції «Акробати» і «Скоморохи», де 

музиканти грають на струнних, ударних і духових інструментах (серед них 

— пневматичний орган). 

    Звертає на себе увагу розпис, що зберігся в колишній хрещальні собору, 

зокрема фрескова композиція XI століття «Сорок севастійських мучеників». 

Хрещальнею приміщення стало на рубежі XI—XII сторіч, коли в арку 

галереї було вбудовано апсиду. Фрески апсиди — «Хрещення» і постаті 

святителів — відбивають стилістичні особливості монументального 

мистецтва того часу. 

    Фрески збереглися в усіх древніх приміщеннях собору, в першу чергу на 

стінах центрального підбанного простору (євангельські сцени). 

    У бокових вівтарях — жертовнику і дияконнику — збереглися цикли 

фрескових композицій, що розповідають про діву Марію (вівтар Іоакима та 

Анни) і про діяння апостола Петра (вівтар Петра і Павла). 

    Розпис південного вівтаря (Михайлівського) присвячений архангелу 

Михаїлу, який вважався на Русі покровителем Києва і князівської дружини. 

Фрески крайнього, північного вівтаря оповідають про святого Георгія — 

духовного патрона князя Ярослава Мудрого. Великий інтерес викликає 

цикл фрескового розпису, що зберігся на хорах. Це сюжети «Зустріч 

Авраамом трьох подорожніх», «Гостинність Авраама», 
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«Жертвоприношення Ісаака», «Три отроки в пащі огненній», «Тайна 

вечеря», «Чудо в Кані Галілейський» тощо. 

    Значне місце в розписах собору займають орнаменти: вони обрамовують 

віконні та дверні прорізи, підкреслюють лінії арок і склепінь, збігають по 

пілонах і стовпах, панеллю проходять понад підлогою. 

    На стінах обох веж добре видно орнаменти, символічні малюнки та 

численні мисливські сцени: «Полювання на ведмедя», «Боротьба 

ряджених», «Полювання на вепра» тощо. Ці фрески розповідають про 

побут феодального двора, про мисливський промисел, про тваринний і 

рослинний світ Київської Русі. 

     Фрески веж — унікальна пам'ятка середньовічного монументального 

мистецтва і важливе історичне джерело, що свідчить про культурні зв'язки 

Київської Русі та Візантії ( За М. Матвійчуком ). 

 

  Завдання 

      І.   Скласти план твору про пам’ятку. 

     II.   Використати всі три типи мовлення: розповідь (у вступній    

    частині – де й коли , ким було збудовано тощо ), опис споруди       

    (основна частина ) та роздум (висновок). До твору дібрати    

     влучну й образну назву. 

    III.   Висловити власні  міркування про можливості відродження й 

     збереження національних історично – культурних заповідників 

     України.   

 

 

Будинок з химерами – окраса Києва 
 Архітектуру називають кам'яним літописом історії. Справді, що краще 

за будівлю може розповісти про людське життя? А ще її називають 

застиглою в камені музикою. Бо, як і музика, це чудове мистецтво чарує й 

вабить душу. 

 Хто з киян не знає будинку з химерами на Банківській вулиці? Це одна 

з найоригінальніших споруд у нашому місті. 

 1901 року архітектор Владислав Городецький придбав незручну, а 

відтак і дешеву ділянку землі   на    крутосхилі.    Будівництво   розпочалося   

того    ж    року.    Мабуть,    не    просто    було спроектувати й звести дім 
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на горі. Він має шість поверхів з боку площі Франка та три - з вулиці 

Банківської. 

 Збудовано споруду в 

стилі модерн, який став 

особливо популярним у кінці 

XIX - на початку XX ст. 

Характерною для цього 

стилю є асиметрія, пишне 

символічне оздоблення, 

використання металу, 

бетону, кераміки. 

 Будинок зведено у 

формі куба. Фасади 

прикрашено стрункими 

колонами, що мають щедро декоровані капітелі. Дім оздоблено 

скульптурними зображеннями чудернацьких морських тварин, риб та 

русалок. 

 У Києві досі передається легенда про те, що будинок споруджено у 

пам'ять про юну дочку архітектора, яка потонула. Та легенда не відповідає 

дійсності. Химерні постаті на будинку - це лише мисливські фантазії 

архітектора, майстерно втілені скульптором Скаля. 

 Городецький був пристрасним мисливцем. Полював на Київщині, на 

Чернігівщині, у Поліссі. Побував у Туркестані й Афганістані, здійснив 

мандрівки до Англії та Кенії. Для київського музею привозив вельми 

екзотичні трофеї. Видав розкішно оздоблену власними малюнками та 

фотографіями книжку "У джунглях Африки. Нотатки мисливця". 

 Усі скульптури в декорі будинку виконано з цементу. Саме тоді у 

Києві почав працювати цементний завод, який з метою реклами 

запропонував архітекторові свою продукцію безкоштовно. 

 Дім будувався всього два роки. Закінчення будівництва співпало із 

сорокаріччям Городецького, який сам і оселився в будинку з химерами. 

Споруда принесла йому славу видатного архітектора. 

 Найвідоміші творіння Владислава Городецького у Києві - це, крім 

будинку з химерами, костьол Святого Миколая та приміщення Музею 

українського образотворчого мистецтва (За Д.Малаховим, 309 сл.). 
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 Словникова робота. Химери, стиль модерн, асиметрія, символічне 

оздоблення, бетон, кераміка, фасад, капітель, екзотичний трофей, декор. 

 

 Для довідок. Капітель - верхня частина колони або стовпа. 

 

  Завдання 

      І.   Прочитайте текст, визначте його тему і головну думку. 

     II.   Визначте, наскільки цікавим є дібраний до твору матеріал. 

 

Орієнтовний план твору 

                                   I.  Архітектура - кам'яний літопис, застигла в  

                                        камені музика. 

                                  II.  Хто не знає будинку з химерами? 

                                 III.  Дім на крутосхилі. 

                                        1.  Шість поверхів з боку площі, три - з боку вулиці. 

                                        2.  Ознаки стилю модерн. 

                                        3.  Фасад прикрашено колонами. 

                                        4.  Скульптурні зображення морських істот. 

                                 IV.  Легенда, що не відповідає дійсності. 

                                  V.  Палке захоплення архітектора Городецького. 

                                 VI.  Заради реклами - цемент безкоштовно. 

                                VII.  Завершення будівництва та переселення до  

                                         власного будинку. 

                               VIII.  Найвідоміші споруди архітектора. 

 

 

Шевченківський гай 
 Шевченківський гай розташований на лісистих горбах Розточчя 

(продовження Подільської височини) у північно-східній частині міста у 

місцевості Кайзервальд на території близько 84 гектарів, поблизу парку 

«Високий Замок», на території ландшафтного парку «Знесіння». 

 Музей вдало об'єднує горбистий ландшафт, відновлену рослинність 

Карпат і дбайливо перенесені історичні споруди з різних регіонів Західної 

України. 
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 Скансен на Кайзервальді був 

відкритий у 1971 році. Ідея 

створення цього музею належить 

відомому українському вченому 

Іларіону Свєнціцькому, який 

наприкінці 20-х років ХХ сторіччя 

започаткував роботу зі створення 

музею просто неба. 

 Одним з найулюбленіших 

місць відпочинку в будь-яку пору 

року є Шевченківський гай – 

Музей народної архітектури і побуту. Місцевість, на якій розташовується 

музей, Львів’яни по-старому називають Кайзервальдом (з нім. 

Королівський ліс). Таку назву ця територія отримала за часів Австро-

Угорської імперії. До львівського скансену можна пройти по вул. 

Личаківській до церкви св. Петра і Павла, і від них піднятися по вул. 

Круп'ярській.  
  

 
Учні ВПУ-7 м.Калуш на екскурсії у музеї “Шевченківський гай” 

з викладачем української мови і літератури 

Стефанів М. Ф. (у центрі) 
 

 У цьому гаї можна оглянути близько 120 пам’ятників традиційної 

народної архітектури і будівництва. Його територія охоплює близько 60 га., 

умовно розділених на шість етнографічних зон: Гуцульщина, Лемківщина, 
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Бойківщина, Буковина, Поділля і Волино-Поділля. Сам ландшафт і рельєф 

парку нагадують карпатський, з його пагорбами і долинами, а також тут 

дбайливо відтворена рослинність Карпат. Сюди були перенесені історичні 

споруди з різних регіонів Західної України. 

 Найціннішою пам’яткою тут є світовий шедевр дерев’яної архітектури 

церква з с. Кривки (Турківський р-н, Карпати). Ця бойківська церква була 

побудована ще в 1763 р. Дивлячись на неї здалека створюється враження, 

ніби її маківки, немов стрункі ялини, зростають з-під землі. Дана церква у 

2004 р. внесена до реєстру світової спадщини і знаходиться під охороною 

ЮНЕСКО. 

 У даному музеї просто неба можна побачити шість церков, а також 

школу, кузню, повітряні і водяні млини, лісопилку і сукновальню. Самим 

древнім експонатом цього музею є бойківська селянська хатина 1749 р. 

Крім того, в музеї зможна ознайомитися з великою колекцією предметів 

побуту і народної творчості, що налічує близько 20 тис. експонатів. 

( За В.В. Вечерським ) 
 

 

  Завдання 

I. Написати твір-опис про музей “ Шевченківський гай”  після 

віртуальної екскурсії. 

II. Складіть план віртуальної екскурсії  “ Шевченківським гаєм” .  

III. Розгляньте фотоілюстрацію та підготуйте  її  художній опис. 

 

 

Собор у журбі 
 Проблема здається прозаїчною – пам'ятник архітектури, що пережив 

понад два століття, руйнується просто на очах. Дехто образно називає це 

п'ятою спробою стерти його з лиця землі. Адже до цього їх було чотири. 

Перша – рівно через сто років після зведення дерев'яного храму. Тоді його 

хотіли розібрати й на цьому місці звести кам'яну церкву. На щастя, люди 

відстояли свій унікальний храм. 

 У чому ж особливість собору? У 1773 році самарський полковник 

Антон Головатий (він став першим українським адміралом, який штур-

мував Ізмаїл), старшини та прихожани на своїй Раді вирішили збудувати 

нову трипрестольну церкву без жодного металевого цвяха. 
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 Відтоді цей шедевр зодчества зазнав багато змін. Через сто з гаком 

років після його зведення будівлю навіть довелося повністю розібрати. 

Цікаво, що відновлював собор народний умілець Олексій Пахучий, який, не 

маючи спеціальної освіти,  з відповідальним завданням упорався 

блискуче.  

 Потім храм довелося відстоювати на початку 30-х років минулого 

століття. Дивом уцілів собор і в роки Великої Вітчизняної війни. Тоді в 

Новомосковську було знищено 

практично всі кам'яні споруди. А от 

величний дерев'яний храм не зачепи-

ли. Страшна правда з'ясується згодом. 

Допитливий хлопчина Толя Морозов 

став розбирати дерев'яну підлогу 

собору, загорівшись нестримним 

бажанням розшукати під нею 

підземні ходи. І виявив протитанкові 

міни. На щастя, вибухівку вдалося 

знешкодити. 

І, нарешті, пам'ятна кампанія 

шельмування роману Олеся Гончара 

«Собор», у якому письменник 

оспівував храм у Новомосковську. Тодішня влада не лише піддала критиці 

класика української літератури, а й хотіла знищити й сам Свято-Троїцький. 

І тільки потужна хвиля народного обурення врятувала церкву від загибелі. 

Собор поставили на реконструкцію, яка, за свідченням настоятеля храму 

отця Володимира, триває донині (С. Довгаль). 

 

  Завдання 

I. Прочитайте текст. Назвіть ознаки публіцистичного стилю.    

              Виділіть мікротеми, складіть план висловлювання. 

II. Знайдіть частину тексту, в якій сформульовано основну думку. 

III. З'ясуйте, що виражає заголовок, звернувшись до роману "Собор"     

              О.Гончара. 

  

Матеріали для довідок 
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1.  Стародавня архітектура 
Архітектурна традиція на теренах України пройшла довгий 

історичний шлях розвитку. Найстарші пам’ятки монументальної, мурованої 

архітектури на українських землях походять із побережжя Чорного моря — 

з колишніх грецьких колоній, які сягають VIII — VII ст. до н.е. До таких 

міст належали Тіра над лиманом Дністра, Ольвія над лиманом Південного 

Буга, Херсонес коло сучасного Севастополя, Феодосія, Пантікапей (сучасна 

Керч), Фанагорія напроти Керчі, Тамань, Танаїс коло сучасного Ростова-на-

Дону й багато інших. Рештки архітектурного комплексу Більського 

городища (VII–III ст. до н.е.) вчені ідентифікують з прадавнім містом 

Гелон, описаним Геродотом. 

 
Рештки м. Пантікапей, столиці Боспорської держави,  

VI ст. до н.е. - V ст. н.е. 

Досліди збережених незначних решток античних будов та інших 

мистецьких творів указують, що спочатку у VIII — VI ст. до н.е. 

Причорномор'я мало вплив т.зв. іонійського стилю, а з V ст. тут 

поширюються зразки афінського та з початком нової ери до II ст. римського 

будівництва. Знайдені фундаменти оборонних мурів міст (Ольвія, 

Пантікапей, Німфей, Горгіппія), житлових будинків, храму Аполлона в 

Ольвії й різні уламки колон, капітелей тощо вказують на відмінність їх від 

чисто грецьких зразків — аттічних і малоазійських. Особливий інтерес 

мають гробівці (наприклад, у Керчі) зі склепінням, зложеним з клинуватого 

каміння. Цей новий на той час конструктивний засіб перекриття не був 

відомий у самій Греції, а лише в деяких грецьких колоніях, наприклад, в 

Александрії. 

 Після навали різних кочівників, ще зруйнували грецькі міста, 

монументальне будівництво починає наново розвиватися в Причорномор'ї у 
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IV — VII ст. за т.зв. старохристиянської й ранньовізантійської доби. 

Причому християнські храми постають саме в бувших грецьких містах, а 

навіть почасти з матеріалів давніших грецьких, античних будов. 

Найбільшим осередком старохристиянського будівництва був Херсонес. 

Яких великих розмірів воно досягало, свідчать збережеш рештки 

фундаментів і частин стін 27 церков і каплиць. Найстарші церкви були 

центрального типу — у формі рівнораменного т. зв. «грецького хреста», що 

вказує на східні впливи, далі базиліки VII — IX ст. римського типу, що у 

свій час були поширені на цілому Сході, округлі будови (т. зв. ротонди)     

V – VI ст., хрестильні каплички й середній між базилікою та хрещатою 

будовою тип будов. Усі будови перекривалися, очевидно, дерев’яною 

стелею, а склепіння мали лише апсиди (вівтарне заокруглення) й менші 

ротонди. Знайдені рештки і фрагменти розкішних мозаїк і різних деталей 

указують, що архітектурне мистецтво стояло тут дуже високо та приходило 

сюди головно з Греції, Малої Азії та Кавказу. Краще збережена церква 

Св.Івана в Керчі (XIII ст.) близько стоїть до вищезгаданого середнього 

типу, але з більш виразним поділом на три частини (чи т. зв. нави), з 

чотирма колонами, що підпирають одну середню баню. 

 

2.  Середньовічна архітектура 
Автентична українська архітектура почала формуватися у IX-X ст., 

коли на теренах України виникла централізована держава – Київська Русь. 

Спочатку всі споруди – укріплення, палаци, церкви – будувалися з дерева. 

Основною структурою будівель спрадавна був зруб, зведений з 

горизонтально покладених колод із шатровим верхом. Традиція 

спорудження зрубів збереглася аж до початку ХХ ст . Навіть сьогодні 

подібні зруби використовуються під жилі приміщення, їх можна побачити, 

приміром, у Чернігові. 

Разом з прийняттям християнства в Київській Русі з'явилися будівлі 

візантійського стилю, найкращим прикладом якого є Софійський собор у 

Києві (XI ст.), що зберігся до нашого часу, зазнавши, втім, суттєвої 

барокової перебудови. Візантійський стиль на Русі почав активно 

реформуватися у співдії з автентичними уявленнями про будівництво й 

орнаментування. Внаслідок такого реформування з'явилися витягнуті вгору 

бані київських церков, специфічна кольорова гама розписів, фресок і 

мозаїк. 
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Софійський собор, Київ. Спочатку побудований у  

візантійському стилі, у 18 ст. реконструйований 

 у стилі українського бароко 

Найдавнішою церквою України, що збереглася лише у фундаменті, є 

Десятинна, побудована Володимиром Великим близько 988 — 996 рр. Це 

була тринавна будова з широким опасанням (галереями) навколо, всередині 

пишно прибрана мармуровим обличкуванням, різьбами, кахлями, фресками 

й мозаїками. З літописів відомо, що вона завалилася в 1240 році під час 

облоги Києва Батиєм. 

Звичайний тип більших церков X — XIII ст. — це тринавні церкви з 

трьома напівокруглими чи гранчастими апсидами (заокруглення з боку 

вівтаря), з двома або трьома парами стовпів. Між першою від вівтаря та 

другою парами стовпів через цілу церкву проходить поперечна нава. 

Середня найширша нава — такої самої ширини й висоти, як і поперечна 

нава (прохід); на перехресті їх угорі виводилася найбільша баня з верхньою 

точкою цілої церкви. Менші церкви були, можливо, однонавні з апсидою зі 

сходу. В Західній Україні виводилися також ротонди — округлі будови. 

Характерною рисою багатьох церков були т. зв. опасання, тобто 

галерейки, що оточували будову з трьох боків (крім сходу), які зберегалися 

після в українському дерев'яному будівництві. Нерідко із західного 

причілку підносилися дві могутні вежі або одна вежа в північно-західному 

куті будови. Завершували будову одна, рідше 5 (або 9) бань округлої, 

еліпсової й гранчастої форми. Загальні маси і зв'язаний із ними зовнішній 

вигляд будови завжди відповідали внутрішнім просторовим формам, так 

що навіть форма даху й бань назовні точно відповідала внутрішній. Згідно з 

цим, чисто конструктивним, законом архітектурного мистецтва будови 
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загалом мали мінімальну кількість декоративних прикрас, а де воші й були, 

то відповідали логічному змісту окремих конструктивних частин будови. 

 
П'ятницька церква у м. Чернігові, побудована 

 у XII-XIII ст. у візантійському стилі, 

 реконструювана арх. П.Д.Барановським у 1962 р. 

Після татаро - монгольської навали будівництво на території України 

підпорядковується завданням оборони. У XII-XV ст. будуються переважно 

фортеці з баштами, укріплені монастирі, замки у Кам'янець-Подільському, 

Львові, Луцьку, Кременці, Білгороді-Дністровському. Їхні стіни високі та 

неприступні, але на деяких можна побачити декоративний орнамент у 

вигляді української плахти або вишиванки, викладений з червоної цегли. 

Найкращим прикладом є Хотинська фортеця у Чернівецькій області зі 

стінами 30-35 метрів, який чудово зберігся до сьогодні. 

Монастирі-фортеці XV століття теж схожі на замки. Головний собор 

монастиря стояв або посеред двору, або в системі оборонних стін. Храми 

були обов'язково пристосовані до оборони, адже нерідко траплялося, що 

вони ставали притулком від ворога не лише для ченців, але й для мирян. 

 

 

 

3.  Народна архітектура 
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Окремою сторінкою української архітектури можна назвати 

архітектуру народну. 

Народна архітектура України оригінальна за формами, розмаїта щодо 

типів. Вона завжди втілювала національні духовні цінності народу, який її 

створював. У ній відбивався ступінь розвитку суспільства, стан будівельної 

техніки. Крім того, вона служила важливим засобом художнього, 

культурного виховання людини. В Україні збереглось багато пам'яток 

народної архітектури XVI—XIX ст., серед яких чимало творів світового 

значення. Дослідження цих пам'яток вимагає зусиль спеціалістів різних 

галузей наук: археологів, етнографів, архітекторів, істориків. У документах, 

що дійшли до нас з давніших часів, багато описів замкових комплексів, які 

належали феодальній знаті. Щоправда, не маємо відомостей про сільське 

житло, але зустрічаємо багато свідчень того, що ще в першій половині 

XVIII ст. житло козацької старшини було дуже подібне до хат заможних 

селян, козаків і міщан. Те, що навіть гетьманський дім XVIII ст. був 

простим за будовою, засвідчують описи «хоромного строения» у Гадячі 

1734 p., а також гетьманських «хоромів» у Глухові 1727 р. Це були звичайні 

хати на дві половини (світлиці з кімнатами, а посередині сіни).  

Багато цікавих матеріалів подано в описах чужоземних мандрівників, 

які побували в Україні у різні часи. Наприклад, шведський посол Конрад 

Гільдебрант, який подорожував по Україні 1656—1657 pp., писав, що в хаті 

селянина стояла велика піч, де пекли і варили, а зверху на ній на овечих 

шкірах (на старих кожухах) спали діти і прислуга, а господарі — на 

підвищеному тапчані (мабуть, на дерев'яному настилі для спання — 

«полу»). Народна культура України не виникла на голому місці, їй 

передували давніші культури. На Поділлі, наприклад, у конструкціях 

традиційних будівель збереглося багато елементів, подібних до тих, які 

відкривали археологи, починаючи з Трипілля (IV—III тис. до н. е.). Про 

майже тисячолітній досвід будівництва свідчать матеріали розкопок у 

Бресті, Пінську, Слуцьку, Столині, Давидгородку, що знаходяться поблизу 

українського Полісся, а також зруби будівель ХП—ХІП ст., які були 

знайдені в Києві на Подолі.  

Великий вплив на становлення народної архітектури, характер 

житлових будівель, їх розміщення мали природні умови. У кожному 

ландшафті формувалися власні моделі народних жител. Для спорудження 

їх використовували матеріали, які були під руками. Тому в лісових районах 
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віддавна зводили будівлі з дерева, у лісостепу — з глини, соломи і дерева, в 

Степу — з глини і каменю. За характером природних будівельних 

матеріалів територію України можна поділити на три смуги. Лісова зона — 

займає північ України до лінії Володимир-Волинський, Луцьк, Рівне, 

Житомир, Київ, Ніжин, Глухів. Основним будівельним матеріалом тут 

вважається дерево. Глина має допоміжне значення; покриттям служать 

солома, дерево. На Поліссі віддавна будували найпростіші зрубні споруди 

— кліті, стебки, однокамерні хати. Релікти їх збереглися до наших днів. У 

другій половині XV — на початку XVII ст. на українських землях 

відбувається активний розвиток міст, розширюється торгівля, зростає попит 

на сільськогосподарську продукцію. На Поліссі повсюдно проріджують 

ліси, створюють нові площі під поля. Житло та господарські будівлі 

набувають нових рис. Смуга лісостепу обіймає центральну частину України 

до лінії Балта, Кременчук, Полтава, Харків. У будівництві тут застосовують 

дерево, глину, очерет і солому; покриття — солома, очерет.  

Степова зона розташована південніше Лісостепу. Тут використання 

лісу різко обмежене. Основним матеріалом є глина у сполученні з 

очеретом, хмизом, соломою, а в пониззях Дністра, Південного Бугу і на 

Донбасі часто застосовується камінь.  

В умовах спеки, вітрів будівлі тут віддавна споруджували з товстими 

стінами, глибокими амбразурами у прорізах вікон і дверей. Можливо тому 

в степах майже до наших днів побутували напівземлянки.  

Народна будівельна творчість — явище багатовимірне, яке 

розвивалося у руслі поступу загальнолюдської цивілізації. Воно постійно 

зазнавало впливу різних факторів суспільного, соціально-економічного, 

морального характеру, сприймаючи на своєму шляху все найцінніше. Цим і 

зумовлено виникнення різних форм, застосування конструктивних 

прийомів, характерних для всієї української архітектури. Наприклад, типові 

риси в усіх районах України простежуються у плані будинку, організації 

використання окремих приміщень, у художньому оздобленні. Вони 

виробились у процесі багатовікового розвитку і є результатом спільності 

етнічного складу народу, а також єдності творчого методу народних 

майстрів.  

Народну архітектуру можна поділити на житлово-господарську і 

церковну (церкви, дзвіниці, каплиці). Окреме місце в ній посідають будівлі 
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громадського центру і виробничі споруди, зокрема вітряки, водяні млини 

тощо. 

До найбільш поширених зразків української архітектури, що 

зберіглися до наших часів, відносяться дерев'яні храми . 

Оскільки дерев'яні пам'ятки потребують особливого догляду, ці зразки 

архітектури часто перевозяться до спеціальних заповідників.  

 

4.  Готика України 
Один з найцікавіших періодів історії архітектури України - кінець XIV 

- перша І половина XV століття. На західних землях, які менше за інші 

потерпіли від монголо-татарської навали, тоді зростають міста, 

розвиваються ремесла й торгівля. В українські міста прибуває багато 

поселенців, переважно німців, які принесли в мистецтво, а зокрема в 

архітектуру, нові стильові форми. 

Розквіт катедральної готики в Україні припадає на часи правління 

короля Володислава II Ягайла (1386-1434). 

Неоготика або Псевдоготика — (тобто нова або ж псевдо готика) — 

напрямок в архітектурі, що сполучає елементи готики з класицизмом. 

Найвідоміші зразки неоготики - це ансамбль парламенту і Дім 

правосуддя у Лондоні. У цьому стилі зазвичай зводяться будівлі 

навчальних закладів і муніципальних відомств. 

 
                                                                 Стиль неоготика 

Серед культових споруд переважали католицькі костели. Вирішальну 

роль у формуванні нового стилю відіграв Лати нський кафедра льний собо р у 

Львові - пам'ятка архітектури національного значення. Готичну складову 

підкреслює високий шип даху. Дзвіниця на головному фасаді має барокове 
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завершення і розташована асиметрично, бо другу дзвіницю недобудували. 

В інтер'єрі високі сніпчасті колони підтримують стрільчаті арки і склепіння 

з готичними нервюрами. Стіни і склепіння вкриті численними фресками. 

Будівництво собору розпочалося 1361 (за іншими даними — 1370) на 

кошти короля Казимира Великого. Серед будівничих цього храму відомі 

Нічко, Йоахім Гром, Амброзій Рабіш; одним із найтурботливіших опікунів 

будови в міських актах названо Петра Штехера. Об'ємну композицію 

костелу витворено завдяки двом головним складовим: пресбітеріуму 

(вівтарній частині) та корпусу нав (власне молитовній залі). 

У 1527 році під час великої львівської пожежі згоріло практично усе 

готичне місто. Постраждала також і кафедра — особливо західна її сторона 

та вежа. Відбудовою храму зайнялися вже ренесансні архітектори, що 

вплинуло на майбутній вигляд споруди. 

 

 

5.  Ренесанс та українське бароко 
У XVI – XVII ст. в Україні розповсюдився стиль Ренесансу . Найбільш 

яскраво він відобразився в архітектурі Львова. На одній з центральних 

площ цього міста майже повністю зберігся ренесансний ансамбль будинків, 

естетичною домінантою його є так звана Чорна кам'яниця — чорна будівля 

в оточенні світлих. Нашарування епох та поєднання різних архітектурних 

стилів в архітектурному ансамблі Львова роблять місто справжнім музеєм 

під відкритим небом. Історична центральна частина Львова зарахована 

ЮНЕСКО до культурної спадщини людства. 

Прихід Ренесансу мав також велике значення для подальшого 

розвитку українського зодчества, особливо українського бароко. Барокове 

мистецтво й архітектура, що були вершиною мистецьких досягнень у 

західній та східній Європі, отримали високу оцінку в Україні XVII ст. і, 

поєднавшись тут з місцевим мистецтвом, особливо цегляною кладкою, 

створили новий неповторний стиль українського бароко. Завдяки активній 

будівельній діяльності гетьмана Мазепи, стиль бароко в Україні ще 

називається «Мазепинським стилем». На жаль, більшість шедеврів 

українського бароко не збереглися — частково через більшовицьку 

політику руйнації храмів, частково через те, що специфічне відгалуження 

цього стилю — так зване «козацьке бароко» — було представлене 

дерев'яними церквами. 
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Ратуша 18 ст., Бучач, Тернопільська область.  

Побудована у стилі бароко 

У XVIII ст. в українському бароко відбувалися зміни — фасади 

штукатурили та прикрашали ліпниною, прикладом чого є Покровська 

церква збудована за проектом українського архітектора Григоровича-

Барського. 

                                               
                     Стиль бароко                                                       Стиль рококо 

У 1910-1920 рр. набуває поширення стиль необароко — спроба 

поєднати традиції «високого мазепинського бароко» із досягненнями 

європейського модерну. 

Бароко — стиль архітектурних ансамблів. Більшість ансамблів 

українських монастирів складалося в різні часи, часто — ще в 

давньоруський період, але їх остаточне формування відбулося в епоху 

бароко, коли всім будівлям надавалося єдине стильове обличчя (монастирі 
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Придніпров'я та Лівобережжя України, Софійський ансамбль, Видубицький 

монастир у Києві). 

 
Маріїнський палац у стилі бароко, Київ, арх. В.Растреллі, 1750—55 рр. Державна 

резиденція Президента України 

У цей же час за проектом італійського архітектора Растреллі було 

збудовано Маріїнський палац, що є сьогодні державною резиденцією 

Президента України. 

 

6.  Класицизм 
З кінця XVIII ст. в Україну прийшов класицизм, так званий "міський 

стиль", характерною рисою якого було значне зменшення церковного 

будівництва. Перевага стала надаватись палацам та громадським будівлям. 

На межі XVIII-XIX столітть прекрасними зразками класичності були 

величаві палати гетьмана Кирили Розумовського в Почепі (проект Де ля 

Мото, арх. О. Яновецький), Яготині (проект Менеласа), Глухові (арх. 

Андрій Квасов) й Батурині (проект Андрія Квасова, арх. Чарльз Камерон ). 

Величезних розмірів палата в Почепі, збудована у 1796 р., дає широку 

площу спокійних архітектурних мас, але із сухими й одноманітними 

лініями деталей. Зате справжнім мистецьким твором є палата в новій 

столиці України — Батурині, побудована в 1799 — 1803 рр., де вже помітні 

впливи стилю Людовика XVI. Не менш інтересна величезна палата 

Завадовського в Ляличах (арх. Джакомо Кваренгі, 1794—95), де цілий 

комплекс будов творить колосальне півколо, а головний корпус має 

витончені форми т.зв. палладіївського стилю типу villa rotonda коло 

Віценци в Італії. 
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Будинок міської адміністрації Полтави у  

стилі класицизм, частина відомого 

 ансамблю Круглої площі, арх. А.Д.Захаров, 1803-1805 

 

 

           
                                  Стиль ампір                                                               Стиль модерн 
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Історична довідка про  

Софійський собор 
     Софія Київська з давніх часів слугувала усипальницею князів і вищого 

духовенства. Некрополь Св. Софії, що містив десятки поховань як у соборі, 

так і на його подвір'ї, є найдавнішим і охоплює найдовший за часом 

існування період в історії України (1054—1995). Більшість імен тих, хто 

похований у Софійському некрополі невідома, однак ідентифіковані 

поховання свідчать про те, що тут знайшли притулок видатні діячі 

національної історії. 

    У 1051 р. на Київський престол в Соборі висвячений митрополит Іларіон. 

    У 1054 р. в Соборі похований Київський князь Ярослав Мудрий. 

    У 1055—1062 рр. Собор розбудовував Великий князь Київський Ізяслав 

Ярославович. 

    У 1093 р. в Соборі похований князь Всеволод І. 

    У 1113 р. в Соборі відбулася коронація Великого князя Київського 

Володимира ІІ Мономаха. 

    У 1125 р. в Соборі відбувся похорон Володимира ІІ Мономаха. 

     У 1154 в Соборі відбувся похорон князя В'ячеслава. 

    У 1169 Київ захопив та зруйнував володимиро-суздальський князь 

Андрій Боголюбський, син Юрія Долгорукого та половецької князівни, 

який пограбував Софію, вкравши всі цінні золоті речі та релігійні реліквії, в 

тому числі безцінну ікону Пресвятої Богородиці. 

    У 1240 році Київ захопив хан Батий та зруйнував і пограбував більшість 

культурних пам'яток. Софіївський собор встояв, але був поруйнований та 

пограбований. 

    У 1375 р. собор ремонтував митрополит Кіпріян. 

    У 1416 році Київ розграбував і спалив хан Едігей, у 1482 році — Менглі-

Гірей. 

    У 1497—1577 рр. Собор лишається без догляду. 

    У 1577 р. Богуш – Гулькевич Глібовський на свій кошт ремонтував 

собор. 

    Нове відродження Софії Київської пов'язане з київським митрополитом 

Петром Могилою. У 1633—1647 рр. митрополит проводить кап. ремонт 

собору та оздоблює його. Навколо нього споруджено дерев'яні 

монастирські будівлі, а всю територію обнесено високою дерев'яною 
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огорожею. До робіт у соборі Петро Могила залучив італійського 

архітектора Октавіано Манчіні. Основним будівельним матеріалом була 

цегла і вапняно-піщаний розчин. Причому цегла часто застосовувалась не 

тільки для мурування стін і склепінь, але й для фундаментів. Стандартних 

розмірів цегли не було, тому іноді навіть в одному будинку можна зустріти 

цеглу різної величини. Внаслідок нерівномірності випалювання цеглини 

мали різні відтінки — від темно- червоного до світло-жовтого. Як правило, 

всі внутрішні приміщення будинків мали склепінчасті перекриття. У 

житлових приміщеннях стояли печі, облицьовані візерунчастими 

полив'яними плитками, що надавало інтер'єрам особливого колориту. 

   У 1638 р. в Соборі засновано чоловічий монастир. 

   У 1654 році кияни затверджували у Софійському соборі рішення 

Переяславської ради про військовий союз з Московією. 

   У 1690—1707 рр. митрополит Варлаам Ясинський проводить кап. ремонт 

собору при особливому зацікавленні та матеріальній допомозі гетьмана 

І.Мазепи. В галереях надбудовано поверхи, вибудовано 4 нові куполи, 

перебудовано на бароковий стиль верхи старих веж. Збудовано нову 

муровану дзвінницю, звану мешканцями Києва «Тріумфальна дзвіниця». 

Головний купол гетьман І. Мазепа наказав позолотити своїм коштом. 

   У 1651 р. позолочено верхні малі куполи. 

   У 1697 році велика пожежа знищила дерев'яні будівлі Софійського 

монастиря. 

    У 1699 р. почалося спорудження нових кам'яних будинків навколо 

собору. Будівництво тривало по 1767 рік. У цей період споруджено 

дзвіницю, трапезну, хлібню (пекарню), будинок митрополита, західні 

ворота (Браму Заборовського), монастирський мур, південну в'їзну башту, 

Братський корпус, бурсу. В архітектурі цих будівель і в зовнішньому 

вигляді Софіївського собору після поновлень знаходимо характерні риси 

української барочної архітектури XVII—XVIII століть. 

    У 1843—1853 рр. позолочено іконостаси. Надбудовано четвертий поверх 

дзвіниці. 
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Архітектурні шедеври  

Владислава Городецького 
 Городецький Владислав Владиславович — видатний український 

архітектор, автор всесвітньо відомих «Будинку з химерами» та «Музею з 

левами» в Києві. Народився (1863-1930) у с. Шолудьки на Вінниччині у 

шляхетській родині. Навчався в Одеському реальному училищі св. Павла. 

 За посередніх оцінок в атестаті мав «вищий» бал з малювання та 

креслення. 1885 р. вступив до Імператорської академії мистецтв у Санкт-

Петербурзі. 

 На початку 1890 р. переїздить до Києва на постійне проживання. 

Перша робота молодого архітектора — усипальниця київської знатної 

родини —баронів Штейнґелів на цвинтарі «Аскольдова могила». 

 Як фахівець широкого профілю, Городецький міг проектувати будівлі 

різного цільового призначення. За його проектом споруджено корпуси 

«Південноросійського машинобудівного заводу» в Києві (згодом 

«Ленінськ; кузня»), декілька розкішних будинків на вул. Миколаївській 

(нині Городецького). 

 Окрасою Хрещатика був чотириповерховий — з урочисто піднятим 

дахом та наріжною вежею — будинок на розі вул. Прорізної 28/2 

(зруйнований 24 вересня 1941 р.). 

 Архітектурним шедевром Городецького став його проект (1898) 

Київського міського музею старовини і мистецтв (нині Національний 

художній музей України). Монументальна споруда з левами при вході стала 

для киян предметом гордості та символом поступу в українській 

архітектурі. 

 Ще один архітектурний шедевр, що свідчить про багатогранний 

талант Городецького, його вільне володіння різними класичними 

архітектурними стилями — караїмська кенаса, спроектована в типово 

мавританському стилі. 

 Готуючись до свого сорокаріччя, Городецький придбав ділянку землі 

на вулиці Банковій і заходився споруджувати над урвищем власний 

будинок за надзвичайно сміливим проектом. Побачивши проект, один 

київський архітектор сказав йому: «Ви, добродію, божевільний». А за два 

роки на крутому схилі виріс оригінальний кількаповерховий «Будинок з 

химерами». 
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 Дивовижний витвір модерну Городець-кого став однією з 

найвизначніших архітектурних пам'яток Києва і світової архітектури. 

 Причетний Городецький і до зведення римо-католицького костьолу 

святого Миколая в Києві: саме йому доручили робоче проектування і 

нагляд за будівництвом. 

 Городецький не сприйняв радянської влади і 1920 р. емігрував до 

Польщі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 
 Ансамбль – 1) сукупність будівель, споруд, що є частиною 

одного   цілого; 2) гармонійна єдність у розміщенні та оформленні 

групи будівель, пам’ятників, що становлять одну архітектурну 

композицію. 

 Арабеска – складний орнамент з геометричних і стилізованих 

рослинних візерунків, переважно з арабськими написами. 

 Аркада — кілька арок, однакових за формою, розміром та оз-

добленням, що спираються на стовпи чи колони. Найчастіше 

вживається при влаштуванні відкритих галерей як у дерев'яній, так 

і в мурованій архітектурі. 

 Архітектура – мистецтво проектування, спорудження та 

художнього оформлення будівель. 

 Бал стра да— невисока наскрізна огорожа балконів, терас, 

галерей, сходів або дахів, яка сформована з ряду фігурних балясин 

чи стовпчиків, вгорі з'єднана горизонтальними перилами, плитою, 

а внизу спирається на цоколь у вигляді бруса, що може бути 

оформлений різними обломами. Балюстрада є частиною 

архітектурного оздоблення будівель. 

 Баня – (купол, маківка ) – опуклий дах у формі півкулі. 

 Барельєф – скульптурна прикраса на плоских поверхнях, що 

виступає над площиною фону не менше як на половину своєї 

товщини. 

 Бароко – художній стиль у мистецтві, батьківщиною якого є 

Італія. Головна особливість цього стилю – вигадливість, 

підкреслена урочистість, переваження декоративного над 

практично – корисним. Назва терміна «бароко» походить від 

португальського « перола барокка», що перекладається як 

«перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: 

Версальський палац, Брама Заборовського у Києві. 

 Вівтар -- (лат. – жертовник ) або престол – місце, де у храмі 

здійснюється богослужіння. 



 

73 
 

 Графіті – 1. Стародавні написи й малюнки різного змісту, 

зроблені гострими предметами на посудинах, пряслицях, стінах 

тощо. 2. Малюнок або напис, нанесений за допомогою подряпин на 

твердій поверхні. 

 Дзвіниця – вежа для дзвонів на церкві або окремій будівлі із 

дзвонами. 

 Екстер'єр – (в архітектурі) – зовнішній вигляд споруди, що 

характеризується фізичними параметрами: розмірами, масою, 

освітленням, співвідношенням елементів і цілого. За екстер’єром 

можна визначити функціональну й конструктивну суть споруди, 

епоху будівництва, а також її художню цінність. 

 Іконостас – 1.Стіна із вставленими в неї іконами, яка в 

православній церкві відокремлює вівтар від центральної частини. 

2. Кіот в інтер'єрі церкви, який примикає до стовпа або простінка. 

 Капітель – верхня частина колони або стовпа. 

 Каркас (фахверк) — кістяк будівлі чи споруди у вигляді 

жорстко поєднаних між собою вертикальних стовпів, горизон-

тальних балок та навскісних (діагональних) підкосів. 

 Картуш – ліпна або графічна прикраса у вигляді 

облямованого завитками щита або сувою із загорнутими краями, на 

якій роблять написи, емблеми тощо. 

 Кахлі – облицювальна керамічна плитка, що має на 

зворотному боці спеціальну форму, за допомогою якої кріпиться до 

цегли. 

 Конструкція пам’ятника – його будова, складові частини. 

 Контрфорс – вертикальна конструкція, що представляє собою 

або виступаючу частину стіни, вертикальне ребро або окрему 

опору, зв'язану із стіною аркбутаном. 

 Крилас — місце в церкві, де під час літургії стоять півчі. 

 Кругла статуя – скульптурне зображення людини, 

розраховане на її огляд з усіх боків. 

 Кут зору – спрямування погляду з якоїсь певної точки. 
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 Лиштва — прикрашена різьбленням дошка, яку підшивають 

під випуск даху або ж якою облямовують вікно чи двері. 

 Монументальна скульптура – призначена прикрашати 

площі,майдани, парки, великі громадські споруди (як правило, 

монументальна скульптура перевищує натуральну величину 

об’єкта). 

 Нава (Неф ) – витягнуте в довжину приміщення у храмах, 

відокремлене рядом колон або стовпів. Розрізняють середній та 

боковий нефи. 

 Надопасання — верхня частина стіни церкви, вища за 

опасання. 

 Намет (наметовий дах, наметовий верх) — перекриття 

церкви або її частини у вигляді високої чотиригранної чи 

багатогранної піраміди. Інша назва — шатро, шатровий дах. 

 Нартекс (Притвор ) – шкатулка, скринька. У візантійській і 

християнській архітектурі крите передсіння при передній стіні 

храму. 

 Некрóполь – могильник, кладовище. Некрóполем  називають 

могильники  Давнього Сходу і античного світу. 

 Пам’ятник – статуя чи бюст на п’єдесталі. 

 Пілястр – вертикальний виступ на поверхні стіни у вигляді 

частини вбудованого в неї чотиригранного стовпа, обробленого у 

формі колони. 

 Постамент – художньо оформлене підвищення для статуї. 

 Скульптура – вид образотворчого мистецтва, твори якого 

мають рельєфну або об’ємну форму і виконуються способом 

виливання, різьблення, ліплення тощо з твердих чи пластичних 

матеріалів (каменю, металу, дерева, глини ). 

 Статуя – скульптурне зображення людини або тварини на 

повний зріст. 
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 Стела – кам’яний стовп чи плита з насипом або рельєфним 

зображенням, що ставиться як надмогильний пам’ятник або на 

згадку про яку-небудь подію. 

 Стилобат – верхня частина східчастого цоколю будинку, 

постаменту, скульптури і т. ін. 

 Тябло — горизонтальний брус іконостасу, на який ставили 

ікони. 

 Фасад – зовнішній, лицьовий бік будівлі, кожен із чотирьох 

зовнішніх боків будівлі. 

 Фортифікація – 1. Військова наука, що вивчає форми, засоби 

та способи укріплення місцевості для ведення бойових дій, а також 

способи захисту від засобів ураження. 2. Галузь військово-

інженерної справи, що розробляє конструкції та способи 

будівництва військових споруд, оборонних укріплень. 3. Зведення 

укріплень, оборонних споруд. // Укріплення, оборонна споруда. 

 Фреска – 1. Картина, написана фарбами (водяними або на 

вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці. 2. Живопис 

фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій 

штукатурці. 

 Фронтон — завершення портика чи будівлі, що становить со-

бою вертикальну площину, здебільшого трикутної форми, по боках 

обмежену схилами даху. 

 Хори — балкон у наві чи бабинці, приміщення над бабинцем 

церкви, призначені для церковного хору. 

 Ярус – однотипна частина будівлі, яка повторюється по 

вертикалі. Декор – прикраси. 
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