
 
85.113(4УКР) 
К43 
Киркевич, В. Г.  
 Володимирський собор у 

Києві [Текст] / В. Г. Киркевич. - К. : 

Техніка, 2004. - 205 с. - (Національні 

святині України). - ISBN 966-575-097-

6 

Книгу присвячено одній най 
суперечливих споруд м. Києва  - 

Володимирського собору. Досі не вщухають спори навколо цього 
храму, але усі згідні з тим, що Володимирський собор є 
справжньою перлиною Києва. Історія спорудження собору, 
неповторні розписи цілого сузір’я видатних митців, долі тих, хто 
так чи інакше мав відношення до цього храму – усе це ви знайдете 
у цій книзі. Багато ілюстрацій,чимало з яких публікується вперше, 
допоможуть детально роздивитися те, що випадає з уваги під час 
огляду собору. Для істориків, мистецтвознавців, культурологів і 
широкого загалу читачів. 

  



 
    

                     

 

85.16(4УКР) 
К50 
Клочко, Д. В.  
 Моя Україна: Альбом світлин 

[Текст] / Передм.Т.В. Компаніченка. - К. 

: Вища шк., 2009. - 239 с. - ISBN 978-966-

642-433-7 

 
 

 
Зі сторінок альбому постає така рідна і водночас незвідана 

земля з гордим іменням Україна: її яскрава різноманітна природа , 
її унікальні мистецькі та історичні пам’ятки , її щирі,працелюбні 
та красиві люди. До світлин подано коментарі – історичні довідки, 
легенди тощо. Книга створена зі світлин Дмитра Клочка – 
фотохудожника, дослідника старовини, який почав шукати свою 
Вітчизну з дитинства, в довгоепічних літніх археологічних 
експедиціях, в які його брали батьки-археологи. Світлини, що 
увійшли до альбому, робилися протягом багатьох років 
практично в усіх регіонах України. Милі, затишні куточки, 
старовинні замки й храми, велелюдні ярмарки, кришталеві гірські 
водопади, суворі козацькі хрести, чорна пляма Чорнобиля.  

Замок Олесько (XIV-XIXcт) та замок Свірж(1482р) у 
Львівській обл..,замок в Хотині Чернівецької обл.., та багато інших 
представлено в альбомі. 

Для широкого кола читачів. 
 
 
 



 
 

63.3(4УКР-2К) 
К88 
Кудрявцев, Л.   
 Град над Борисфеном: 

Ілюстрована історія вулиць і 

майданів Києва [Текст] / Л. 

Кудрявцев. - К. : Вища шк., 2007. - 295 

с. - ISBN 978-966-642-379-8 

 
 

Книжка знайомить читача з вулицями і майданами столиці 
незалежної України – красеня Києва. Нариси розповідають про їх 
минуле і сьогодення. Автор не тільки привертає увагу читача до 
найвідоміших і найцікавіших в архітектурному відношенні 
вулиць, а й захоплено розповідає про менш відомі Гоголівську, 
Предславинську, Тургенєвську. Окрасою видання є унікальні 
архівні фотографії кінця 19-поч.20 ст. Київ - одне з найдавніших і 
найкрасивіших міст світу. Радує, що для нащадків залишилися 
історичні та архітектурні фонди. Книга містить багато старих та 
сучасних фотографій будинків, церков, площ, пам’ятників 
столиці.   

 
    

Зокрема, Маріїнського палацу 
(1750-1755), побудованого за 
зразком проектів Бартоломео 
Растреллі для Олексія 
Розумовського, замка Річарда на 
Андріївському узвозі. 

 Для широкого кола читачів.  



 
 

63.3(4УКР)я6 
Л38 
 Легендарні села України 

[Текст] / Х.Й. Роглєв [та інш.]; Під заг. 

ред.: Ю.Л. Бошицького. - К. : Книга, 

2009. - 256 с. - ISBN 978-966-8314-65-0 

У виданні розповідається про 
історію, легенди, архітектурні 
пам’ятки  відомих українських сел., 

які зробили значний внесок в історію 
України. Книга ілюстрована унікальними фотографіями 
природи, будинків, церков, замків, фортець та палаців, 
портретами відомих людей. Видання призначене для збереження 
реліктів, унікальних пам’яток архітектури та історії цікавих сел. 
України, що сприяє формуванню національної самосвідомості та 
історичної пам’яті українського народу. Кожне з описаних сіл має 
унікальний колорит і неповторну архітектуру. Деякі з них були 
музами для художників, поетів і композиторів, надихали їх. 
Автори розповіли та проілюстрували історію та сучасність сорока 
одного села. Одне з них – Микулинці, смт в Теребовлянському 
районі Тернопільської області. Перша писемна згадка про 
Микулин у «Повчанні» Володимира Мономаха 1096року. 
Наприкінці 15-першої половини 16 ст на Микулинці почастішали 
напади татарських орд. У 1550р для захисту від ворогів власниця 
містечка Ганна Йорданова збудувала на пагорбі над річкою 
мурований замок – фортецю, тим самим, в поєднанні з вигідним 
географічним положенням, посприявши зростанню поселення та 
збільшенню кількості населення. 

 



 
Під час національно-
визвольної війни 1648-
1657рр фортеця зазнала 
руйнувань. На початку 
19ст фортеця втратила 
своє оборонне значення, 
тому власник, барон Ян 
Конопка, перебудував 
фортецю в суконну 
фабрику. 

 
https://tourlib.net/books_ukr/sela.htm 

  

https://tourlib.net/books_ukr/sela.htm


 
 
63.3(4УКР)4 
Л61 
Липа, К. А.  
 Під захистом мурів: (З історії 

української фортифікації X-ХVII ст.) 

[Текст] / К. А. Липа. - К. : Наш час, 

2007. - 184 с. - (Невідома Україна). - 

ISBN 978-966-8174-84-1 

 
Що ж таке оборонна архітектура? Це не просто споруда 

військового призначення, потужні мури, високі вежі та мальовничі 
замки. Це - дзеркало життя людей протягом століть, кам’яний 
літопис, який розповість чимало захоплюючих історій тому, хто 
бажає його прочитати. У всіх країнах Європи пошуки ідеального 
способу оборони, що зробив би укріплення неприступним, велися 
своїми шляхами протягом століть. Таким чином  складалися 
своєрідні місцеві школи оборонної архітектури, що жваво 
обмінювались досвідом. Про те, як розвивалось фортифікаційне 
мистецтво на теренах сучасної України, хто і як захищав та 
атакував твердині, що за люди були замовниками й мешканцями 
фортець і замків,ви дізнаєтесь з цієї книги. Зокрема, в книзі 
викладена історія Збаразького замку, який, на щастя, зберігся до 
нашого часу.  

Родовий замок князів Збаразьких заснований на місці 
давньоруських укріплень у 1383р. В 1474 році замок був спалений 
татарами. Незабаром його відновили, проіснував 100 років, та знов 
був зруйнований остаточно, у 1589 р Близько 1620р нащадок 
Збаразьких Кшиштоф знову розпочав будівництво, Замок можна 
відвідати в с. Старий Збараж Тернопольської області.  



 
 

85.143(4УКР) 
М25 
Марголіна, І.   
 Київська обитель Святого Кирила 

[Текст] / І. Марголіна, В. Ульяновський. 

- К. : Либідь, 2005. - 352 с. - ISBN 966-06-

0403-3 

У книзі вперше представлена 
повна історія Кирилівської обителі 

упродовж 12-18 ст. Пропонуються нові гіпотези щодо часу та 
обставин заснування храму, його посвяті Св. Кирилу 
Александрійському, архітектурних особливостей та системи 
фрескового розпису. На підставі ново віднайдених архівних 
документів детально змальовано духовне та побутове життя 
монастиря – його ігуменів, братії, прочан. Як і систему 
господарювання та боротьбу за землі і рухоме майно, принципи й 
обставин  прийняття послушників і монахів, зв’язки обителі з 
козацтвом і Січчю. В книзі розміщено багато кольорових 
ілюстрацій.  

Для широкого читацького загалу. 
  



 
85.113(4УКР) 
М90 
Мунін, Г. Б.  
 Визначні пам'ятки Західної 

України [Текст] / Г. Б. Мунін, Х. Й. 

Роглєв, О. О. Гаца. - К. : Книга, 2008. - 

176 с. - ISBN 978-966-8314-55-1 

У виданні розкрита історія 
областей Західної України, 
проілюстрована фотографіями 

замків і фортець, старовинними 
зображеннями, портретами власників, їхніми гербами, 
географічними картами, різноманітними малюнками на 
історичну тематику (лицарі, зброя, мечі, щити тощо). 

 
 

         
 
 
 Один з відомих та мальовничих замків України, який 

зберігся в чудовому стані до наших часів, знаходиться в 



Хмельницькій обл., в місті Кам’янець - Подільський. Старий Замок 
– унікальна оборонна споруда 11-18 століть, побудована на 
скелястому мисі біля вузького перешийка, через який  вела давня 
головна дорога до Старого міста. Кам’яні укріплення 11 ст, 
побудовані на основі ще більш ранніх, мало чим нагадували 
сучасну могутню твердиню з 11 башт, з’єднаних високими 
мурами. Залишки давньоруських укріплень знайдені в різних 
частинах замку,   вони стали основою Старого замку та комплексу 
Польської брами. Перша значна розбудова замку відбулася 
протягом кінця 14-сер.15 ст, її розпочали у 1395р. По кам’янецьких 
оборонних спорудах можна простежити еволюцію військового 
будівництва на Україні на прикладах кращих його зразків. У 19ст 
житлова забудова Кам’янця  почала змінюватися з орієнтацією на 
взірці класицизму, модерну, еклектики. Багато архітектурних 
особливостей давнього житла було втрачено під час 
неодноразових перебудов. Тішить те, що маємо змогу 
насолодитися чудовим виглядом старовинної споруди.  

  



 

Трёхсвятительская церковь в 

Харькове: сведения, мысли, 

информация по истории и 

архитектуре / протоиерей Иоанн 

Лизан, В. Е. Новгородов, А. Ю. 

Лейбфрейд, О. И. Денисенко. – 

Харьков : [б. и.], 1999. – 88 с. : 116ил. -

ISBN  966-95715-0-2.  

 

Викладена історія спорудження 
одного з кращих пам’ятників архітектури Харкова початку XX ст – 
Трисвятительської церкви, наданий опис її проектування та 
будівництва, конструювання  і архітектурних та декоративно-
художніх особливостей, наведені креслення храму , спеціально 
виконані для даного видання. 

Книга розрахована на широке коло читачів,які знайдуть в 
ній для себе багато цікавого. Текст російською мовою. 

  



 
 
 
26.89(4УКР)я2 
У45 
 Украина. Все, что стоит 

увидеть [Текст] : Путеводитель / 

автор-упоряд. : О. М. Беликов. - 

Харьков : Библекс, 2009. - 272 с. : ил. - 

ISBN 978-966-2161-13-7 

Книга знайомить із самими 

яскравими та цікавими пам’ятками 

України . В кожному регіоні країни є 

свої туристичні об’єкти : на заході – старовинні замки та палаци;, 

на сході - дворянські маєтки та  архітектура модерна; в 

центральній частині – старовинні монастирі ;в Криму – таємничі 

старі печерні та татарські міста. Багато пам’яток України стали 

всесвітньо відомими, але є й такі, про існування яких знають 

тільки завзяті туристи та краєзнавці. Тому, мандруючи Україною з 

цією книгою в руках, можна відчути себе справжнім 

першопрохідником. Розраховано на широке коло читачів.. 

  



 
63.3(4УКР) 
У45 
 Україна-Польща: спадщина 

століть [Текст] : альбом. - К. : Грані-Т, 

2007. - 160 с. - ISBN 978-966-465-074-5 

Український культурний спадок у 
Польщі та польський культурний 
спадок в Україні. Відкритість культур 
одна до одної є важливою. Культура 

українського та польського народу дуже пов’язані. На протязі 
багатьох сторіч ми маємо спільну історію. Бувало різне в наших 
відносинах:і територіальні  війни, і націоналістичні конфлікти. 
Але й були дружні, сусідські стосунки, об’єднання проти 
спільного ворога. За період атеїстичної політики Радянської влади 
замки, маєтки, палаци, костьоли руйнувалися і приходили у 
запустіння. Їх трактували як утилітарні споруди ,не було й мови 
про їхню культурну цінність. Після того, як Польща та Україна 
стали незалежними європейськими державами, перед нами стала 
проблема уцивілізовування наших стосунків на міжнародному 
рівні. Разом з тим це означає, що кожна зі сторін у відповідності з 
міжнародним законодавством, бере на себе зобов’язання 
впорядковувати та охороняти ті культурні артефакти, які відтепер 
належать двом народам – і українському, і польському. А таких 
артефактів є тисячі з обох боків кордону. Причому нарешті стало 
зрозумілим , що належать вони не одній стороні, а обом. 

Альбом містить кольорові світлини палаців, замків, костьолів 
Львівщини, Тернопільщини, Житомирщини, Вінницької області. Автори 
дали можливість милуватися видом замку на злитті Бугу та Бужка в смт. 
Меджибіж Летичівського району, Хмельницької обл. Зберіг залишки своєї 
величності Червоноградський замок(17-20ст), в с. Нирків Залищицького 
району Тернопільської обл. Грандіозний замок Конецпольських (1635-1640 
рр) в с. Підгірці, Бродівського р-ну Львівської обл..до нашого часу 
приваблює туристів.  



 
 

Чернігівщина:Землі   квітучої 

краса [Текст]:Фотоальбом/Упоряд.та 

текст В.Ф Шевченка; Фото І.М. 

Корзуна, В.В. Школьного.-

К.:Мистецтво,1988.-168 с.: іл..-(Сер. 

Фотоальбомів про обл. 

Рад.України).-Текст укр.,рос., 

фр.,нім.,ісп. та чеськ. мовами.-SSBN 

5-7715-0075-5 

 
Фотоальбом про одну з найбільших областей України, 

розміщену на півночі країни, вздовж мальовничих берегів Десни. 
Окрім неповторних за красою куточків природи, що ваблять 
численних туристів, сторінки альбому знайомлять з 
архітектурними пам’ятками  старовинних міст: Новгород-
Сіверського , Ніжина, Чернігова, розповідають про польське село, 
про культурно-мистецьке життя Придесення. Наука засвідчує , що 
заселення сучасної Чернігівщини розпочалося майже сто тисяч 
років тому. Більше двадцяти поселень епохи пізнього палеоліту 
(35-10 тисяч років тому) виявлено копіткою працею археологів на 
території області. Чернігівщина славиться своїми старовинними 
церквами та соборами. Спасо-Преображенський монастир(18ст) в 
Новгороді-Сіверському, Ніжинська церква Іоанна Богослова 
(1752р), та Благовіщенський собор(1716р) та багато інших храмів 
маємо можливість роздивитись завдяки ілюстраціям книги. 

Видання розраховане на масового читача. 
  



 
Пропонуємо передивитись ще декілька світлин відомих 

архітектурних пам’яток різних регіонів країни. 
 

 
 

Фотографії з колекції Мірошнікової І.О. 
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