
Віртуальна подорож  «Фортеці, Палаци, 
Замки, Собори та  Монастирі – 
архітектурна пам'ять Украї ни». 

 
 
     «Краса минулого для душі мізерної 

нестерпна; але для душі, яка опанувала долю, - це ключ до 

релігії… Ось чому минуле має таку магічну владу. Все дріб’язкове 

розвіялося, а прекрасне й вічне світять з минулого, як зорі.»        

Бертран Рассел       

 

 

                         
 
 



18 квітня в Україні щорічно відзначається День пам’яток 
історії та культури, встановлений, «…на підтримку ініціативи 
вчених, архітекторів, реставраторів, працівників державних 
органів охорони пам’яток історії та культури…», згідно з Указом 
Президента України від 23 серпня 1999 р. № 1062/99. Цей день 
співпадає з Міжнародним Днем пам’яток і визначних місць, що 
був встановлений у 1983 р. Асамблеєю Міжнародної ради з 
питань охорони пам’ятників і визначних місць (ІКОМОС), 
створеної при ЮНЕСКО. Ідея, покладена в основу ІКОМОС, 
сформульована Афінською нарадою з питань відновлення 
історичних будівель. Саме Афінська хартія 1931 р. ввела поняття 
міжнаціональної спадщини. Охорона культурної спадщини, 
збереження її для наступних поколінь – одна з важливих 
функцій держави, спрямована на патріотичне та естетичне 
виховання людини. 

                        
Україна − держава з багатовіковою історією та культурою. 

Кожна епоха залишає нам у спадщину пам'ятку архітектури чи 

історії, що зберігає в собі згадку про певну визначну подію чи 

особистість. У кожному регіоні є свої визначні пам'ятки − 

перлини української землі. Це справжній скарб, наша гордість і 

надбання. До наших днів збереглися середньовічні фортеці, 

палаци та садиби, стародавні монастирі та храми (у деяких з них 

і понині проводяться служби), багато інших унікальних 

архітектурних витворів мистецтва, що навіки прославили своїх 

майстрів. Фортеці, замки, палаци , собори та монастирі – це давні 

знаки національної долі, в яких живуть міфи, легенди, символи 

історичного буття народу, його перемоги і поразки, його дух, 

віра і пам'ять. Цими знаками прокладено траєкторію історичного 

розвитку українського народу , без цих знаків – пам’яток важко 

реконструювати національну пам'ять , яка єднає народ і віки. 

 



«На жаль, нічого вічного немає в цьому світі , бо ніщо не наділене 

ані міцністю, ані тривалістю .» - стверджував понад дві тисячі років 

тому римський філософ Луцій Анней Сенека в «Моральних 

листах до Луцилія». 

 

Фотографії з колекції Мірошнікової І.О. 

«В Україні збереглося не так багато матеріальних знаків-

пам’яток  історико-культурної спадщини, які б не потребували 

величезних коштів і зусиль для їх відновлення та збереження.  

Ми пам’ятаємо переважно фортеці в Кам’янець-

Подільському , Луцьку, Дубні, Хотині, Ужгороді, Острозі, 

Мукачевому, Меджибозі. Рідко хто знає, що в Україні є 

дивовижні замки і фортеці над Збручем. До цієї «Подільської 

Швейцарії» слід віднести замки в Бучачі, Скелі-Подільській, 

Теребовлі, Кудринцях, Кременці. Чудові фортифікаційні 

споруди збереглися у Львові, Білгород-Дністровському, 

Чигирині, Батурині, Глухові, Підгірцях…Там ,на цих городищах 

і валах, у фортецях і замках, у багатьох дерев’яно-земляних 

оборонних спорудах, дихає наша історія, там живе дух нашого 

народу, там – наші величні надії і невмируща слава.» - Микола 

Жулинський, академік НАН України. 
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В39 
Вечерський, В. В.  
 Українські монастирі [Текст] / 

В. В. Вечерський. - К. : Наш час, 2008. - 

400 с. - (Невідома Україна). - ISBN 978-

966-1530-06-4 

 

 

 Книга присвячена українським монастирям як прадавнім 

центрам духовності,культури, освіти нашого народу, а також як 

видатним архітектурним ансамблям, з якими пов’язана історія 

України та окремих її регіонів. Більша частина обсягу книга 

присвячена розповіді про основні найвідоміші й 

найстародавніші монастирі всіх регіонів України і всіх конфесій, 

наприклад – Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври, 

Новгород-Сіверський  Спасо-Преображенський монастир, 

скельні монастирі на Поділлі. 

 Дуже цікава історія відомої в світі Києво-Печерської лаври.  

За літописними даними , Печерський монастир Успіння 

Пресвятої Богородиці заснований 1051 року. З середини 12 ст. цей 

монастир, як найбільший і найшановніший на Русі, почали 

називати Лаврою. Юридичне підтвердження назви лаври 

Печерський монастир отримав 1688 р. Протягом 17-18 ст 

печерський монастир був дуже потужною стратегічною 

фортецею. Монастирські оборонні мури було зведено в 1698-1701 

рр коштом українського гетьмана Івана Мазепи. У зв’язку з 

турецькою загрозою в 1679р українські козаки під керівництвом 

гетьмана Івана Самойловича насипами навкруги монастиря 



земляні вали. Одночасно з монастирськими мурами було 

влаштовано унікальну  систему підземних ходів, яка є не меншим 

дивом ніж славнозвісні лаврські печери. 

 

                 

 

 В розповідях цієї книги особливий акцент робиться на тих 

історичних діячах та історичних подіях, які пов’язані з тими чи 

іншими монастирями. 

  



 

85.113(4УКР) 
В39 
Вечерський, В. В.  
 Втрачені святині [Текст] / В. 

В. Вечерський. - К. : Техніка, 2004. - 

173 с. - (Національні святині 

України). - ISBN 966-575-181-6 

 
 

Книгу присвячено втраченим 
протягом XX ст. найвизначнішим пам’яткам  культової  
архітектури різних конфесій (православної, католицької, 
іудейської) більшості регіонів України. Охоплено пам’ятники 
церковної архітектури від X до XIX ст. (храми, дзвіниці, 
монастирські комплекси, костели, синагоги) 15 областей України. 
Книга містить короткі історико-архітектурні нариси про 50 
найвизначніших зруйнованих пам’яток, які по праву вважаються 
шедеврами архітектури. Книгу ілюстровано унікальними 
архівними малюнками й фотографіями. Кожному об’єкту 
присвячена коротка історико-архітектурна довідка, яку  
супроводжує історична іконографія: фотографії, малюнки, 
гравюри, інші зображення.  

Для архітекторів, мистецтвознавців і широкого загалу 
читачів. 

  



 
Висоцький С.О.  

 Про що розповіли давні 

стіни  [Текст] /Відп.ред. 

:П.П.Толочко.-К.: Наукова 

думка,1978.-143с.  

 

 

 

Софійський собор у Києві - видатна пам’ятка історії та 
культури. Вивчення цієї унікальної споруди, що триває біля 200 
років, дає можливість зазирнуть в глибину віків, підняти завісу 
над таємницями далекого минулого.  

У книзі висвітлюється історія створення собору, 
розповідається про дослідження стародавніх графіті-написів і 
малюнків, відкритих на стінах Софії, про цікаві факти, 
встановлені при розкритті саркофага Ярослава Мудрого, про 
фресковий живопис, що прикрашає башти собору. В основу 
книги покладено авторські дослідження і розшуки.  

Розрахована на масового читача. 
  



 

85.113(4УКР)6 

З-26 
 Замки та фортеці [Текст] : альбом / 

упоряд. : Л. Прибєга. - К. : Мистецтво, 

2007. - 352 с. - (Архітектурні перлини 

України). - ISBN 978-966-577-078-7 

 

 Україні дісталися землі, на яких здавна 

перетиналися торгівельні шляхи. Вигідне географічне 

розташування країни вабило завойовників, тому упродовж 

багатьох століть ми були змушені відстоювати власні землі, 

оборонятися від нападників. Тому ф склалося розгалужена 

мережа замків, фортець та інших оборонних споруд і комплексів. 

Багато з укріплень поклали початок поселенням, деякі з них 

залишилися, деякі стерті з лиця Землі.  

 Одним з об’єктів книги є замок в м. Кременець 

Тернопільської області. Замок розташований на вершині високої 

гори. До нашого часу збереглися руїни трьох башт. 



 

               

Малюнок Наполеона Орди (1807-1883),Замкова гора 

 

Малюнок: Бишебуа, Луї Пьєр-Альфонс Адам. Вид на Кременець 

  



 
Замок було побудовано в XIII-

XVIст. Останні перебудови 
припадають на середину 
XVIст.,коли майже 20 років  

(з 1536р) правила дружина 
польського короля, Великого князя 
Литовського і Руського Сигізмунда 
І, Велика Княгиня Литовська, 
Руська і Жемайтійська Бо ́на Марія 
Сфо ́рца д' ́Арагона    
 

Відтоді замок та гора отримали назву 
королеви Бони. Завдяки роботам, замок стає на той час одним з 
найбільш захищених укріплень Волині. 

 
                                  

Фотографії з колекції Мірошнікової І.О. 
 
 

      
 
 

Однак, в1648р його захопили та вщент зруйнували 
козаки Максима Кривоноса. Від того часу замок більше не 
відбудовувався. 
                    
 
         



Таку ж давню історію має Акерманська фортеця в м. 
Білгород-Дністровський Одеської обл.. Фортеця стоїть на 
скелястому березі Дністровського лиману, на місці Тіри, 
давньогрецького поліса V-IV ст.. до н.е. 

 

       
 
Укріплення, що формувалося протягом    XIII-XV cт 

належить до баштового-стінового типу.На рубежі XIV-XVст 
придністровські землі увійшли до складу Молдавського 
князівства, і місто-фортецю стали називати Четатя-Алба(Біла 
Фортеця). Незважаючи на міцність укріплення, у 1484р після 
тривалої облоги його захопили турки й назвали Акериан(Біла 
фортеця).  

Понад 300 р фортецею володіли турки, в 1789р Акерман 
перейшов до володіння Російської Імперії. В різні часи цю 
мальовничу фортецю відвідали  Леся Українка, Адам Міцкевич, 
Іван Нечуй-Левицький.  

Фотографії з колекції Мірошнікової І.О. 

  



 
 
Києво-Печерський державний 

історико-культурний заповідник : 

фотоальбом / укл. Ю. Д. Кибальник. – К. 

: Мистецтво, 1984. – 250 с. : іл. 

Без минулого немає сьогодення, без 
сучасного не може бути майбутнього. 
Велику культурну спадщину залишили 
нам предки, й все найкраще, що дійшло 
до нас крізь віки, ми дбайливо 

зберігаємо, щоб з роками кращі традиції минулого не відходили 
у безвість.  

 

 
 
Якщо дивитись на Київ з лівого берегу Дніпра, перед 

поглядом постає в сяйві золотих бань комплекс стародавніх 
споруд колишньої Києво-Печерської Лаври, що напрочуд 
затишно розташувався на високих дніпрових пагорбах. Протягом 
багатовікової історії Лаврської будови неодноразово 
руйнувалися. Проте минав час і вони відроджувалися з 
руйновищ та попелу руками талановитих майстрів.  

 



 
 
 

До нашого часу збереглися найдавніші пам’ятки зодчества 
XI-XII ст. залишки Успенського собору, Троїцька надбрамна 
церква Спаса на Берестові , які свідчать про те, що вже в епоху 
Київської Русі було започатковано архітектурний ансамбль 
Печерського монастиря, де розміщення кожної споруди 
композиційно виправдано. Архітектурний ансамбль Києво-
Печерського заповідника має унікальну художню та історичну 
цінність.  

Альбом містить кольорові ілюстрації унікальних 
експонатів, що зберігаються у фондах Києво-Печерського 
заповідника. 

 
 
 
 

Кінець першої частини. 
 
 
 
 
 
 

 


