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пам’ятки архітектури 
та образотворчого 
мистецтва, обов’язкові 
для розпізнавання 
абітурієнтами  
(відповідно до програми зно  
з історіЇ украЇни)

Крупа Т. М., зав. реставраційної майстерні 
Музею археології та етнографії Слобідської України ХНУ  

ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Софійський собор у Києві
Собор святої Софії — пам’ятка архі-

тектури і монументального живопису ХІ–
ХVIII ст., одна з небагатьох уцілілих споруд 
часів Київської Русі. Собор було присвячено 
Софії як символу мудрості, що мав утвер-
джувати й зміцнювати християнське віров-
чення й князівську владу. 

Софійський собор був однією з найбіль-
ших будівель свого часу. Загальна ширина 
храму — 54,6 м, довжина — 41,7 м, висота 
до зеніту центральної бані — 28,6 м. Увін-
чувала собор ступінчаста композиція з три-
надцяти бань, вкритих свинцевими листа-
ми. Мури собору зводилися з природного 
каменю: граніту та рожевого кварциту, що 
межувалися з рядами плінфи.

1690–1707 рр. митрополит Варлаам 
 Ясинський здійснив ремонт собору за матері-
альної підтримки гетьмана І. Мазепи. 1934 р. 
територія Софійського монастиря оголоше-
на Державним історико-архітектурним за-
повідником. 1990 р. ансамбль Софійського 
монастиря занесено до Переліку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Зараз це — Національ-
ний заповідник «Софія Київська».

Мозаїки Богоматері Оранти та Христа 
Вседержителя в Софійському соборі
Серед внутрішнього декору Софійського 

собору особливу цінність становлять мозаї-
ки ХІ ст., які прикрашають головні части-
ни храму. Палітра мозаїк собору налічує 
177 відтінків кольорів.

Шедеврами мозаїчного мистецтва дав-
ньоруського часу по праву вважають зобра-
ження Оранти — фігури Святої Діви Марії 
та Христа-Пантократора (Вседержителя). 

Троїцький собор Троїцько-Іллінського 
монастиря в Чернігові                             20
Покровський собор у Харкові                  20
Ікона «Вознесіння Богородиці»  
Йова Кондзелевича                                21
Ікона «Архангел Михаїл»  
Івана Рутковича                                     22
Гравюра «Іван Мазепа серед  
своїх добрих справ» Івана Мігури             22
Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» 
з церкви Покрову Богородиці                  22
Портрет Григорія Гамалії                         23
Георгіївська церква  
Видубицького монастиря в Києві              23
Преображенська церква  
у Великих Сорочинцях                            24
Ікона «Моління»  
з Вознесенської церкви в Березні             24
Троїцька соборна церква в Самарській 
слободі (Новомосковську)                       25
Покровська церква в Києві                      25
Собор святого Юра у Львові  
та скульптурна група святого  
Юрія-Зміє бор ця на фасаді собору             25
Успенська соборна церква  
Почаївської лаври                                  26
Палац Кирила Розумовського  
в Батурині                                             26
Портрет Павла Руденка  
роботи В  Боровиковського                     28
Будівля Київського університету               28
Офорт «Дари в Чигирині» Т  Шевченка       29
«Автопортрет» Т  Шевченка (1840 р )         29
Офорт «Судня рада» Т  Шевченка              30
«Катерина» Т  Шевченка                           30
«Дівчина з Поділля» В  Тропініна               30
Володимирський собор у Києві                31
Будівля театру в Одесі                             31
Будинок резиденції  
митрополита Буковини в Чернівцях          31
Будинок з химерами в Києві                     31
Пам’ятник Б  Хмельницькому в Києві         33
Будівля банку «Дністер» у Львові              34
Будинок Полтавського земства                 35
Картини «Сінокіс», «Ворожіння»  
М  Пимоненка                                        36
Картини «Козаки в степу», «Весняний 
день в Україні» С  Васильківського            38
Картина «Запорожці пишуть листа 
турецькому султанові» І  Рєпіна                38
Картина «Дніпро біля Києва» І  Труша        39
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Софійський собор в Києві. Перша половина XI ст. Сучасний вигляд 
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Софійський собор в Києві. Перша половина XI ст. Сучасний вигляд

Софійський собор. Мозаїки Богоматері Оранти (ліворуч) та Христа Вседержителя (праворуч)  3Софійський собор. Мозаїки Богоматері Оранти (ліворуч) та Христа Вседержителя (праворуч)Софійський собор. Мозаїки Богоматері Оранти (ліворуч) та Христа Вседержителя (праворуч) Софійський собор. Мозаїки Богоматері Оранти (ліворуч) та Христа Вседержителя (праворуч)
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Успенська соборна церква Києво-
Печерського монастиря
Собор Успіння — одна з найдавніших 

споруд Києво-Печерського монастиря — був 
зведений ХІ ст. Протягом наступних сто-
літь головну церкву монастиря неоднора-
зово поновлювали й переробляли. У своєму 

остаточному вигляді Успенський собор став 
одним з останніх найбільш успішних досяг-
нень українського бароко.

Під час фашистської окупації Успен-
ський собор було підірвано. Згідно з Указом 
Президента України Успенський собор було 
відбудовано 2000 року.

Холмська ікона Богородиці (візантійська традиція). XI ст. 
Фрагмент мозаїчної композиції «Євхаристія»  

з Михайлівського Золотоверхого собору. 1108–1113 рр. 

Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря. 1073–1087 рр. Сучасний вигляд (ліворуч) 
Спасо-Преображенський собор у Чернігові. 1036 р. Сучасний вигляд (праворуч) 

Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря. 1073–1087 рр. Сучасний вигляд (ліворуч)
Спасо-Преображенський собор у Чернігові. 1036 р. Сучасний вигляд (праворуч)

Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря. 1073–1087 рр. Сучасний вигляд (ліворуч)Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря. 1073–1087 рр. Сучасний вигляд (ліворуч)
Спасо-Преображенський собор у Чернігові. 1036 р. Сучасний вигляд (праворуч)
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Спасо-Преображенський собор 
у Чернігові
Спасо-Преображенський собор було за-

кладено 1036 p. князем Мстиславом Воло-
димировичем, а закінчено за часів князя 
Святослава Ярославича. У плані являє со-
бою прямокутник, поділений двома ряда-
ми стовпів на три нави, завершені на сході 
трьома півкруглими апсидами, з 5 банями. 
Об’ємно-просторова композиція собору на-
давала йому форми піраміди. Пізніше спо-
руду храму було реконструйовано: зробле-
но тамбури з бароковими декоративними 
фронтонами, бокові закомари, добудовано 
північну й південну башти зі шпилями. Від 
первісного декоративного оздоблення собору 
збереглися різьблені шиферні парапети на 
хорах, фрагменти фресок ХІ ст.

Холмська ікона Богородиці
2000 р. на Волині було віднайдено ше-

девр константинопольського малярства ХІ–
ХІІ ст. — Холмську ікону Богородиці. Вона 
написана олійними фарбами на кипарисо-
вих дошках у візантійському стилі. На іконі 
збережено 70 % авторського живопису.

Мозаїчна композиція «Євхаристія» 
Мозаїчна композиція «Євхаристія», яка 

оповідає про встановлення Ісусом Христом 
на Таємній Вечері таїнства святого причас-
тя, — справжній шедевр. Зі слов’янських 
написів на мозаїках видно, що виконували 
їх не грецькі, а київські майстри. Вірогідно, 
що тут попрацював знаменитий Алімпій, 
чернець та іконописець.

Родина князя Святослава Ярославовича
«Ізборник Святослава» — одна з най-

давніших пам’яток писемності Київської 
Русі. Це чудово оформлений рукопис, який 
відзначається високою якістю пергаменту, 
ретельним кирилівським письмом та мисте-
цтвом оздоблення. На другому аркуші цієї 
книги вміщено мініатюру, на якій зобра-
жено Святослава Ярославича з родиною. Це 
один з перших давньоруських групових пор-
третів реальних людей.

Євангеліст Лука. Мініатюра 
з Остромирового Євангелія
Остромирове Євангеліє — найдавніший 

східнослов’янський рукопис, написаний 
1056–1057 рр. Із мініатюр Євангелія краще 
за інші збереглося зображення євангеліста 

Родина князя Святослава Ярославовича.  
Мініатюра з «Ізборника» 1073 р.
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Родина князя Святослава Ярославовича. 
Мініатюра з «Ізборника» 1073 р.

Євангеліст Лука. Мініатюра з Остромирового  
Євангелія. 1056–1057 рр. 5

Євангеліст Лука. Мініатюра з Остромирового 
Євангелія. 1056–1057 рр.
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Луки, який, за церковним переказом, був 
першим іконописцем. 

Свенська ікона Богородиці зі святими 
антонієм та Феодосієм Печерськими
Свенська ікона Божої Матері була напи-

сана преподобним Аліпієм Печерським. Це 
найдавніша оригінальна українська ікона 
з монастиря поблизу Брянська. На іконі зо-
бражена Божа Матір, що сидить на престо-
лі, на колінах у неї Ісус. Праворуч від трону 
стоїть преподобний Феодосій, а ліворуч — 
преподобний Антоній Печерський.

Вишгородська ікона Богородиці
Справжня назва цієї ікони не Володи-

мирська, а Вишгородська. За переказами, 
на Русь ікону було привезено з Візантії в се-
редині XII ст. як подарунок Юрієві Долгору-
кому від константинопольського Патріарха. 
Вона прикрашала храм святих Бориса і Глі-
ба у Вишгороді неподалік Києва, звідки Анд-
рій Боголюбський вивіз її до Володимира-
на-Клязьмі, де вона й була перейменована 
на Володимирську.

Дорогобузька ікона Богородиці
Ця ікона є найвидатнішою і найхарак-

тернішою пам’яткою малярської культури 
Княжої доби. Її було винайдено в сере дині 
80-х рр. ХХ ст. в Успенській церкві в с. До-
робужі на Волині. Ця ікона, яку датовано 

Свенська ікона Богородиці зі  
святими Антонієм та Феодосієм 
Печерськими. Початок XII ст.

Фрагмент Вишгородської  
ікони Богородиці (візантійська 
традиція). Перша половина XII ст. 

Свенська ікона Богородиці зі 
святими Антонієм та Феодосієм 
Печерськими. Початок XII ст.

Фрагмент Вишгородської 
ікони Богородиці (візантійська 
традиція). Перша половина XII ст. 

Фрагмент Вишгородської 
ікони Богородиці (візантійська 
традиція). Перша половина XII ст. 

Дорогобузька ікона  
Богородиці. Остання третина 
XIII ст.

П’ятницька церква в Чернігові. Кінець XII ст. 

Луки, який, за церковним переказом, був 
першим іконописцем. 

Свенська ікона Богородиці зі святими 
антонієм та Феодосієм Печерськими
Свенська ікона Божої Матері була напи-

сана преподобним Аліпієм Печерським. Це 
найдавніша оригінальна українська ікона 
з монастиря поблизу Брянська. На іконі зо-
бражена Божа Матір, що сидить на престо-
лі, на колінах у неї Ісус. Праворуч від трону 
стоїть преподобний Феодосій, а ліворуч — 
преподобний Антоній Печерський.

Вишгородська ікона Богородиці
Справжня назва цієї ікони не Володи-

мирська, а Вишгородська. За переказами, 
на Русь ікону було привезено з Візантії в се-
редині XII ст. як подарунок Юрієві Долгору-
кому від константинопольського Патріарха. 
Вона прикрашала храм святих Бориса і Глі-
ба у Вишгороді неподалік Києва, звідки Анд-
рій Боголюбський вивіз її до Володимира-
на-Клязьмі, де вона й була перейменована 
на Володимирську.

Дорогобузька ікона Богородиці
Ця ікона є найвидатнішою і найхарак-

тернішою пам’яткою малярської культури 
Княжої доби. Її було винайдено в сере дині 
80-х рр. ХХ ст. в Успенській церкві в с. До-
робужі на Волині. Ця ікона, яку датовано П’ятницька церква в Чернігові. Кінець XII ст.
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орієнтовно 1300 р., на сьогодні є найбільш 
раннім тво ром волинського малярства з усі-
ма властивими йому прикметами. Найбіль-
шою разючою відмінністю в усіх типах і ви-
дах таких ікон є композиційне розміщення 
постаті Божої Матері. Вона зображена пря-
мо, гордовито, велично. Погляд великих 
очей спрямований на глядача, обличчя спо-
кійне, врівноважене. Постать Дитини має 
фронтальне зображення голови з легким по-
воротом очей до Матері. Збережена візантій-
ська манера письма. 

П’ятницька церква в Чернігові
П’ятницька церква в Чернігові — уні-

кальний витвір майстрів останнього пе-
ріоду давньоруської архітектури. Церква 
була побудована в кінці ХІІ — на початку 
ХІІІ ст. і названа на честь святої Параскеви-
П’ятниці, покровительки торгівлі, сільсько-
го господарства, родини. Головна особливість 

архітектури храму: оригінальне  рішення пе-
реходу від прямокутної основи до барабана 
за допомогою триступінчастих арок — зако-
мар. Вікна й арки мають стрілчасту форму.

Успенський собор у Володимирі
Свято-Успенський собор у Володимирі-

Волинському — єдина пам’ятка на Волині 
доби Київської Русі, що збереглася до на-
шого часу. Був збудований князем Мсти-
славом Ізяславичем 1160–1161 рр. за типом 
шестистовпного хрестовокупольного одно-
верхого храму, що свідчить, що його зводи-
ли київські будівничі. Стіни храму гармо-
нійно розчленовані арками на півколонках; 
храм мав фрескові розписи. На 1829 р. він 
являв собою суцільну руїну — обвалились 
склепіння і купол. Своїм відродженням со-
бор завдячує турботам відкритого у грудні 
1887 р. у Володимирі-Волинському Свято-
Володимирського братства.

Успенський собор у Володимирі. 1161 р. Реконструкція  7Успенський собор у Володимирі. 1161 р. Реконструкція
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Церква святого Пантелеймона в Галичі
Єдиний храм Княжої доби, що зберігся до 

наших днів, розташований за три кілометри 
від сучасного Галича, на Виноградній горі 
в селі Шевченкове. Храм св. Пантелеймо-
на — це монументальна хрестобанна церква 
зі зразками вишуканого білокам’яного різьб-
лення і численними рисунками та графіті на 
стінах. Спорудження храму було закінчено 
1194 р. Він був розташований у центрі добре 
укріпленого городища.

Найбільшого руйнування завдала па-
м’ятці Перша світова війна. Під час гармат-
ного обстрілу 1915 р. був майже повністю 
знищений західний портал, крім двох капі-
телей лівих колон, зруйновані західний фа-
сад, дах, інтер’єр, постраждав верх дзвіниці. 
Після реставрації, яка завершилася 1926 р., 
церкві повернули її майже попередній ви-
гляд, що зберігся до нашого часу.

Вежа в с. Стовп поблизу Холма
Руїни середньовічної вежі розташова-

ні у селі Столп’є на відстані 8 кілометрів 
від Холма (Польща). Найстаріша мурована 
будівля на теренах сьогоднішньої Східної 

Церква святого Пантелеймона в Галичі. Кінець XII ст. 

Церква святого Пантелеймона в Галичі

Церква святого Пантелеймона в Галичі. Кінець XII ст.

Вежа в с. Стовп поблизу Холма. Середина XIII ст. 

Єдиний храм Княжої доби, що зберігся до 
наших днів, розташований за три кілометри 
від сучасного Галича, на Виноградній горі 
в селі Шевченкове. Храм св. Пантелеймо-
на — це монументальна хрестобанна церква 
зі зразками вишуканого білокам’яного різьб-
лення і численними рисунками та графіті на 
стінах. Спорудження храму було закінчено 
1194 р. Він був розташований у центрі добре 
укріпленого городища.

Найбільшого руйнування завдала па-
м’ятці Перша світова війна. Під час гармат-
ного обстрілу 1915 р. був майже повністю 
знищений західний портал, крім двох капі-
телей лівих колон, зруйновані західний фа-
сад, дах, інтер’єр, постраждав верх дзвіниці. 
Після реставрації, яка завершилася 1926 р., 
церкві по
гляд, що зберігся до нашого часу.

Вежа в с. Стовп поблизу Холма
Руїни середньовічної вежі розташова-

ні у селі Столп’є на відстані 8 кілометрів 
від Холма (Польща). Найстаріша мурована 
будівля на теренах сьогоднішньої Східної 

Церква святого Пантелеймона в Галичі

Вежа в с. Стовп поблизу Холма. Середина XIII ст.
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Польщі, що не має відомих аналогів. Віро-
гідно, її заклав князь Данило Галицький 
біля дороги до його стольного Холма на 
штучно насипаному пагорбі.

Вірменський собор у Львові
Вірменський кафедральний собор Успін-

ня Пресвятої Богородиці — пам’ятка архі-
тектури національного значення, єдиний 
храм Вірменської апостольської церкви 
в Західній Україні. 

Незважаючи на перебудови, добре збе-
реглося об’ємно-планувальне вирішення 
старої східної частини храму, де відтворе-
но традиції давньоруського і вірменського 
монументального будівництва, що сягають 
часів Візантії. Вплив вірменської архітекту-
ри позначився на формі дванадцятигранно-
го барабана із шатровим дахом. Його також 
відчутно в ретельному оздобленні стін теса-
ними кам’яними плитами із вмонтованими 
в них хачкарами, у рисунку сталактитового 
фриза над аркою центральної апсиди, що 
зберігся в інтер’єрі. Деякі архітектурні де-
талі свідчать про вплив готики, ренесансу та 
бароко.

Вірменський собор у Львові. 1363 р. Інтер’єр  9Вірменський собор у Львові. 1363 р. Інтер’єр

Вірменський собор у Львові. 1363 р. Екстер’єр 
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Вірменський собор у Львові. 1363 р. Екстер’єр
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Хотинська фортеця
Упродовж 1250–1264 років Данило Га-

лицький збудував Хотинську фортецю на 
місці Хотинського форту. Навколо неї було 
зведено семиметрову кам’яну стіну та рови 
шириною до 6 метрів. У північній частині 
фотреці звели нові невеликі укріплення. 
У ХIV ст. було зведено прикрашений гео-
метричними орнаментами мур завширшки 
5–6 і висотою 40 метрів і три башти. Саме 
у такому вигляді Хотинська фортеця зберег-
лася до нашого часу.

Верхній замок у Луцьку
Замок Любарта або Луцький замок — 

верхній замок сучасного Луцька є одним 
з найбільших і найдавніших в Україні зам-
ків. Висота стін становить близько 12 мет-
рів над валом, їхня товщина сягає 3 метрів. 
Загалом для зведення замку було викорис-
тано до 5 млн цеглин.Верхній замок у Луцьку. Друга половина XIV ст. 

Упродовж 1250–1264 років Данило Га-
лицький збудував Хотинську фортецю на 
місці Хотинського форту. Навколо неї було 
зведено семиметрову кам’яну стіну та рови 
шириною до 6 метрів. У північній частині 
фотреці звели нові невеликі укріплення. 
У ХIV ст. було зведено прикрашений гео-
метричними орнаментами мур завширшки 
5–6 і висотою 40 метрів і три башти. Саме 
у такому вигляді Хотинська фортеця зберег-
лася до нашого часу.

Верхній замок у Луцьку
Замок Любарта або Луцький замок — 

верхній замок сучасного Луцька є одним 
з найбільших і найдавніших в Україні зам-
ків. Висота стін становить близько 12 мет-
рів над валом, їхня товщина сягає 3 метрів. 
Загалом для зведення замку було викорис-
тано до 5 млн цеглин.Верхній замок у Луцьку. Друга половина XIV ст.

Хотинська фортеця 

Хотинська фортецяХотинська фортеця

Хотинська фортеця
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Кам’янець-Подільська фортеця
Будівництво Кам’янець-Подільської 

фортеці розпочалося ще в ХІ ст. і тривало 
протягом декількох століть. Сучасного ви-
гляду споруда набула в середині ХVI ст. 
зусиллями будівельників під керівництвом 
Іова Претвича.

Покровська церква-фортеця в с. Сутківцях
У селі Сутківці у Хмельницькій області 

збереглася унікальна церква-фортеця. За ар-
хітектурою і плануванням вона не має анало-
гів в усій Європі (в неї можна було витримати 
оборону). Церква має два поверхи. Перший 
поверх — власне церква з товстими стінами 
(3 м, як у замках). На другому поверсі — обо-
ронні, захисні вежі, що мали бійниці для об-
стрілу простору нав коло церкви й машикулі 
(отвори під дахом церкви). Особливістю цієї 
церкви є стовп посеред церковної зали, за 
яким із дверей не видно навіть іконостасу. Покровська церква-фортеця в с. Сутківцях  11Покровська церква-фортеця в с. Сутківцях

Кам’янець-Подільська фортеця 
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Кам’янець-Подільська фортеця

Кам’янець-Подільська фортеця
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Мініатюри Пересопницького Євангелія
Пересопницьке Євангеліє — визначна 

пам’ятка староукраїнської мови та мис-
тецтва XVI ст. Особливу цінність становлять 
високого рівня мініатюри, виконані в тради-
ціях іконописної школи того часу, а також 
оригінальна плетінчаста та рослинна орна-
ментика рукопису, яка, зберігаючи пев-
ну єдність з мистецтвом Відродження, має 
яскраво виражений характер українського 
книжного мистецтва.

Ікона «Успіння Богородиці»
ХIV–XV ст. були часом розквіту україн-

ської ікони, періодом найвищих досягнень 
в іконописанні. Перші ікони з авторським 
підписом дійшли до нас із ХVI ст. Це ікони 
перемишльського маляра Олексія Горошко-
вича від 1547 р. — «Богородиця Одигітрія 
з пророками» та «Успіння» з церкви Собору 
архангела Михаїла у Смільнику.

Будинок Корнякта у Львові
Палац — пам’ятка ренесансної архітек-

тури — споруджений 1580 р. на замовлен-
ня купця Костянтина Корнякта. Його було 
зведено на площі Ринок у Львові. Фасад має 
шість вікон — такий привілей спеціальним 
декретом дозволив король Стефан Баторій. 
Авторами палацу були італійські архітекто-
ри Петро Барбон та Павло Римлянин.

Мініатюри Пересопницького Євангелія (ліворуч й у центрі) 
Ікона «Успіння Богородиці» перемишльського маляра Олексія Горошковича. 1547 р. (праворуч) 
Мініатюри Пересопницького Євангелія (ліворуч й у центрі)
Ікона «Успіння Богородиці» перемишльського маляра Олексія Горошковича. 1547 р. (праворуч)
Мініатюри Пересопницького Євангелія (ліворуч й у центрі)
Ікона «Успіння Богородиці» перемишльського маляра Олексія Горошковича. 1547 р. (праворуч)
Мініатюри Пересопницького Євангелія (ліворуч й у центрі)
Ікона «Успіння Богородиці» перемишльського маляра Олексія Горошковича. 1547 р. (праворуч)Ікона «Успіння Богородиці» перемишльського маляра Олексія Горошковича. 1547 р. (праворуч)Ікона «Успіння Богородиці» перемишльського маляра Олексія Горошковича. 1547 р. (праворуч)

Будинок Корнякта у Львові 

Мініатюри Пересопницького Євангелія
Пересопницьке Євангеліє — визначна 

пам’ятка староукраїнської мови та мис-
тецтва XVI ст. Особливу цінність становлять 
високого рівня мініатюри, виконані в тради-
ціях іконописної школи того часу, а також 
оригінальна плетінчаста та рослинна орна-
ментика рукопису, яка, зберігаючи пев-
ну єдність з мистецтвом Відродження, має 
яскраво виражений характер українського 
книжного мистецтва.

Ікона «Успіння Богородиці»
ХIV–XV ст. були часом розквіту україн-

ської ікони, періодом найвищих досягнень 
в іконописанні. Перші ікони з авторським 
підписом дійшли до нас із ХVI ст. Це ікони 
перемишльського маляра Олексія Горошко-
вича від 1547 р. — «Богородиця Одигітрія 
з пророками» та «Успіння» з церкви Собору 
архангела Михаїла у Смільнику.

Будинок Корнякта у Львові
Палац — пам’ятка ренесансної архітек-

тури — споруджений 1580 р. на замовлен-
ня купця Костянтина Корнякта. Його було 
зведено на площі Ринок у Львові. Фасад має 
шість вікон — такий привілей спеціальним 
декретом дозволив король Стефан Баторій. 
Авторами палацу були італійські архітекто-
ри Петро Барбон та Павло Римлянин.Будинок Корнякта у Львові
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Успенська церква та вежа Корнякта у Львові
Успенська (Волоська) церква у Львові 

була збудована у 1591–1629 рр. за планом 
Павла Римлянина за участі Войцєха Капи-
носа і Амвросія Прихильного на замовлення 
Львівського братства.

Вежа була збудована як дзвіниця Успен-
ської церкви і виконувала роль оборонної 
споруди. Побудована за проектом архітек-
тора Петра Барбона за участі Павла Римля-
нина у 1572–1578 роках коштом купця Кос-
тянтина Корнякта.

Меджибізький замок
Пам’ятка фортифікаційної архітектури 

XVI ст., що знаходиться у селищі Меджи-
біж Хмельницької області, виконана у стилі 
ренесанс. 

Подрібнену на муку цеглу домішували 
до вапняного розчину, який використовува-
ли для мурування стін. Через це замок на-
був злегка рожевого кольору.

Меджибізький замок. Сучасний вигляд  13Меджибізький замок. Сучасний вигляд

Успенська церква та вежа Корнякта у Львові 
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Успенська церква та вежа Корнякта у Львові
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Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі  Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі

Острозький замок  Острозький замок
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Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі
Дерев’яна церква Святого Духа (1502) 

була збудована в с. Потелич. Тризрубна, 
двоголова з піддашшям на випусках вінців 
і кронштейнах, церква складається з майже 
квадратного центрального зрубу, до якого 
приєднуються із заходу квадратний баби-
нець, а зі сходу гранений п’ятистінний зруб 
з невеликими нішами з півночі і півдня. 
Церква належить до визнач них споруд га-
лицької школи народної архітектури.

Острозький замок
Замок розташований на вершині 20-ме-

трового пагорба над долиною ріки Вілії, 
у районному центрі Острог Рівненської об-
ласті. Протягом XIV–XVI ст. був родовим 
гніздом князів Острозьких — найбагатших 
магнатів тогочасної Речі Посполитої. Сьо-
годні ансамбль замку складається з Вежі 
Мурованої, Круглої башти, Богоявленсько-
го собору, надбрамної дзвіниці і фрагментів 
стін. Зараз на території розташований Ост-
розький краєзнавчий музей.

Євангеліст Лука. 
Гравюра зі львівського «апостола»
Із поширенням друкарства мініатюри 

заступає граверство. Однією з найдавніших 
вважається гравюра «Апостол Лука», авто-
ром якої, як припускають деякі дослідни-
ки, є Л. Пилипович. Гравюра була вміщена 
в книзі «Апостол» 1574 р. — першому на-
друкованому в українських землях творі. 
Видав «Апостола» визначний російський 
та український першодрукар Іван Федоров 
(Федорович) у власній, організованій близь-
ко 1572 р. друкарні у Львові.

Ікона «Христос перед Пілатом» М. Пет-
рахновича з Успенської церкви у Львові
М. Петрахнович продовжив започатко-

вані ренесансні підходи до пізнання світу та 
людини. У пасіях (страстях) Петрахнович 
вільно використовував гравюри Біблії Піс-
катора. Але Петрахнович прагнув конкрет-
ніше розкривати історичні події, якими він 
вважав євангельські сцени, що виходило за 
рамки канонів іконопису. 

Гравюра із зображенням Євангеліста Луки  
зі львівського «Апостола». 1574 р.

Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі
Дерев’яна церква Святого Духа (1502) 

була збудована в с. Потелич. Тризрубна, 

Євангеліст Лука. 
Гравюра зі львівського «апостола»
Із поширенням друкарства мініатюри 

Гравюра із зображенням Євангеліста Луки 
зі львівського «Апостола». 1574 р.

Ікона «Христос перед Пілатом»  
М. Петрахновича з Успенської церкви у Львові
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Ікона «Христос перед Пілатом» Ікона «Христос перед Пілатом» 
М. Петрахновича з Успенської церкви у ЛьвовіМ. Петрахновича з Успенської церкви у Львові
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Ікона «Святий Миколай» з київської 
церкви святого Миколая набережного
Легенда розповідає про подружжя, яке 

повертались з паломництва у човні. Доро-
гою жінка упустила у воду немовля. Батьки 
звернулись до св. Миколая з проханням про 
допомогу. Наступного ранку дитина була 
знайдена неушкодженою на полатях Софії 
Київської під іконою св. Миколая. Навпро-
ти того місця Дніпра, де тонула дитина, спо-
рудили храм Миколи Набережного. У ньому 
зберігається ікона святого Миколая, відома 
під назвою «Миколи Мокрого», що була пер-
шою чудотворною іконою на Русі.

Портрет князя Криштофа Збаразького
Криштоф Збаразький (1580–1627) — бу-

дівничий замку в м. Збараж, кременецький 

староста, коронний конюший. Його порт-
рет — один з найдавніших портретів в істо-
рії українського живопису.

Замок у Підгірцях (Львівщина)
Пам’ятка архітектури епохи Ренесансу 

(село Підгірці, Бродівський р-н, Львівська 
обл.). Замок було збудовано протягом 1635–
1640 років під керівництвом архітектора 
Андреа дель Аква. Є одним із найкращих 
в Європі зразків поєднання ренесансного па-
лацу з бастіонними укріпленнями.

Троїцький Межиріцький монастир-
фортеця поблизу Острога
Свято-Троїцький чоловічий монастир 

був заснований монахами Києво-Печерської 
лаври (про нього вперше згадано в літописах 
ХІІІ ст.). В архітектурі тут були поєднані 

Ікона «Святий Миколай» з київської церкви  
святого Миколая Набережного

Ікона «Святий Миколай» з київської церкви 
святого Миколая Набережного

Портрет князя Криштофа Збаразького.  
Після 1622 року

староста, коронний конюший. Його порт-староста, коронний конюший. Його порт-

Портрет князя Криштофа Збаразького. Портрет князя Криштофа Збаразького. 
Після 1622 рокуПісля 1622 року
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Замок у Підгірцях (Львівщина) 1630–1640-ві рр. 
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Замок у Підгірцях (Львівщина) 1630–1640-ві рр.

Троїцький Межиріцький монастир-фортеця поблизу Острога  17Троїцький Межиріцький монастир-фортеця поблизу Острога
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давньоруські традиції з готикою і рене-
сансом. За легендами Межиріцьку фортецю 
по’єднував підземний хід із замком Острога.

Портрет Петра Конашевича-Сагайдач ного
У першій половині XVII ст. були попу-

лярними поетичні твори, що створювали 
на смерть і похорони будь-кого зі знатних 
людей. 1622 р. у Києво-Печерській дру-
карні було видано твір ректора Київської 
братської школи Касіяна Саковича «Вірші 
на жалісний погреб шляхетного рицаря Пе-
тра Конашевича-Сагайдачного», у яких він 
уславив заслуги гетьмана у захисті батьків-
щини. «Вірші» містять портрет гетьмана та 
картину про взяття козацькими чайками 
Кафи. Обидві гравюри засвідчують про від-
хід від візантійської іконографії і поширен-
ня західно європейських впливів.

Портрет Богдана Хмельницького
Гравюру голландця Вільгельма Гондіу-

са (бл. 1602 — р. с. невід.) другої половини 
XVII ст. вважають одним з головних портретів 

Портрет Богдана Хмельницького.  
Гравюра В. Гондіуса. Середина XVII ст.

Портрет Богдана Хмельницького. 
Гравюра В. Гондіуса. Середина XVII ст.

Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного. 
Гравюра з книги. 1622 рік

давньоруські традиції з готикою і рене-
сансом. За легендами Межиріцьку фортецю 
по’єднував підземний хід із замком Острога.

Портрет Петра Конашевича-Сагайдач ного
У першій половині XVII ст. були попу-

лярними поетичні твори, що створювали 
на смерть і похорони будь-кого зі знатних 
людей. 1622 р. у Києво-Печерській дру-
карні було видано твір ректора Київської 
братської школи Касіяна Саковича «Вірші 
на жалісний погреб шляхетного рицаря Пе-
тра Конашевича-Сагайдачного», у яких він 
уславив заслуги гетьмана у захисті батьків-
щини. «Вірші» містять портрет гетьмана та 
картину про взяття козацькими чайками 
Кафи. Обидві гравюри засвідчують про від-
хід від візантійської іконографії і поширен-
ня західно європейських впливів.

Портрет Богдана Хмельницького
Гравюру голландця Вільгельма Гондіу-

са (бл. 1602 — р. с. невід.) другої половини 
XVII ст. вважають одним з головних портретів 

Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного.
Гравюра з книги. 1622 рік

Ікона «Покрова Богородиці» із зображенням  
Богдана Хмельницького. Перша половина XVIII ст.

Ікона «Покрова Богородиці» із зображенням Ікона «Покрова Богородиці» із зображенням 
Богдана Хмельницького. Перша половина XVIII ст.Богдана Хмельницького. Перша половина XVIII ст.
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гетьмана Богдана Хмельницького, виконаним 
з картини невідомого художника 1651 р.

Ікона «Покрова Богородиці» 
із зображенням Богдана Хмельницького
На іконах Козацької доби Богородицю 

зображують в національному українському 
вбранні на тлі золоченого різьбленого рос-
линного орнаменту. Образів Покрови зберег-
лося чимало. У нижній частині таких ікон 
подавали реалістичні зображення представ-
ників козацької старшини, отаманів, геть-
манів. Збереглася ікона Покрови Богороди-
ці із зображенням Богдана Хмельницького. 
Походить із Покровської церкви с. Дешки 
Канівського повіту (тепер Богуславський 
район Київської обл.).

Іллінська церква в Суботові
Церква в селі Суботів Чигиринського ра-

йону Черкаської області збудована 1653 р. (за 
іншими даними 1656 р.) за наказом гетьмана 
Богдана Хмельницького як родова церква-
усипальниця. Коли 1657 р. Хмельницький 
помер, його поховали в цій церкві. Іллінська 
церква є прикладом національного архітек-
турного стилю доби козацького Відродження.

Троїцький собор Густинського монастиря
Початки Густинського монастиря (Чер-

нігівщина) сягають 1600 року. Засновником 
Троїцький собор Густинського монастиря.  

1674–1676 рр. 19
Троїцький собор Густинського монастиря. 

1674–1676 рр.

Іллінська церква в Суботові. 1656 р. Сучасний вигляд 
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гетьмана Богдана Хмельницького, виконаним 

Іллінська церква в Суботові. 1656 р. Сучасний вигляд


