


ЗНО-2022 З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Укладач: 

Афанасьєв Микола Михайлович 

Ілюстрації                                           

до Переліку пам’яток  

архітектури та образотворчого 

мистецтва, обов’язкових  для 

розпізнавання абітурієнтами



•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Завантажте презентацію на власний комп’ютер.  Під час 

перегляду завантаженої презентації для зміни слайду  

необхідно  навести курсор на вільне від зображень місце та  

натиснути на ліву  кнопку  миші.  
 

Для збільшення невеликих  зображень на окремих  слайдах  

достатньо навести на них  курсор та натиснути  на ліву 

кнопку миші, а для зменшення – таким же чином натиснути 

на збільшене зображення. 



Сподіваємося, що  запропонована   для  перегляду  

презентація  допоможе  Вам  

краще  підготуватися  до  ЗНО-2021  

з  історії   України!  

Рекомендуємо  переглянути  також  

презентацію   «Список  персоналій  для   

візуального   розпізнавання» 

Увага! Дати та історії створення пам’яток не 

обов’язкові для запам’ятовування! 



Перелік ілюстрацій відповідає               

програмі ЗНО  

з історії України,  

затвердженої Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26.06.2018 р. 

№ 696 



2. Стародавня 

історія України 



1. Браслет із меандровим 

орнаментом. Мізинська 

стоянка 
 

Мі́зинська стоя́нка— археологічна 

пам'ятка пізнього палеоліту. Тут 

знайдено перший у світі ансамбль 

музичних інструментів. 

Розташована на Сіверщині, поблизу 

села Мізин (Коропський 

район, Чернігівська область). 

Датується близько 18 000 років до Р. Х. 

 



2. Кераміка трипільської 

культури (орнаментована 

кераміка) 
 

 



3. Золота пектораль з кургану 

Товста могила.IV ст. до н.е. 
Розміри пекторалі вражають: діаметр – 30,6 см, 

вага – 1150 г золота найвищої проби. Скіфська 

пектораль – це унікальний зразок античного 

ювелірного мистецтва, виготовлений, на думку 

спеціалістів, у другій чверті IV ст. до н.е., на 

території Греції.   

 
Золота пам'ятна монета Національного банку України 

номіналом 100 гривень, вартість біля 100 тис. грн. 

Курган Товста могила 



4. Золотий гребінь з Кургану 

Солоха. Кінець ІV ст. до н.е. 

Гребінь із зображенням  батальної  

сцени 430-390 рр. до н. е. 

Золото. Висота 12,6, см, ширина 

10,2 см. 

Розкопки М. І. Веселовського 

1913 р. 

Курган Солоха 



5. Херсонес Таврійський. 

Сучасний вигляд 
Херсонес Таврійський був 

заснований 422–421 рр. до н. е. 

грецькими вихідцями з Гераклеї 

Понтійської як грецька колонія на 

північному узбережжі Чорного моря 



6. Збруцький ідол 

(бл. IX— XV століття (за 

різними оцінками). 

Збручанський ідол, 

іноді Збручанський 

Світовид, 
зображує слов'янського  

бога Рода-Світовида, 

скульптура знайдена біля 

села Личківці коло Гусятина в 

річці Збруч (притока Дністра) 

в 1848 році. Зберігається 

в Краківському 

археологічному музеї. 



3. Русь-Україна 

(Київська 

держава)              

(ХІ – ХIІІ ст.)) 



Софійський 

собор, Київ, 

1017/1037. 

Спочатку 

побудований 

у візантійському 

стилі, у XVIII ст. 

реконструйований 

у стилі 

українського 

бароко 

7. Софійський собор у Києві.  

Перша половина ХІ ст. Сучасний вигляд. 

Дзвіниця 

Софійського  собору 



У 1035 р.   Мстислав 

Володимирович починає будівництво 

Спасо-Преображенського собору. Про 

його спорудження можна дізнатися з 

рядків літопису, що описує під 1036 

роком смерть Мстислава. Будівництво 

собору було завершене сином Ярослава 

Мудрого Святославом, який після 

смерті Мстислава очолив Чернігівське 

князівство. Преображенський собор 

стояв у центрі палацових будов 

княжого «стольного града» і був також 

усипальницею князів. 

 

8. Спасо-Преображенський собор в 

Чернігові. 1036. Сучасний вигляд. 



 

Вигляд з вівтарної 

частини 

 

Західний фасад з 

головним входом 

 

 

Дзвіниця Успенського 

Собору 
 

9. Успенський собор Києво-Печерської 

лаври. 1073-78. 



Михайлівський Золотоверхий 

монастир: дзвіниця (ліворуч) та 

собор (праворуч) 

10. Михайлівський  Золотоверхий собор 

Михайлівського монастиря в Києві. 1108-1113. 
Сучасний вигляд 

Михайлівський 

Золотоверхий  собор 

Михайлівський 

Золотоверхий  собор (вхід) 



П'ятницька церква в 

Чернігові (правильніше:     

Храм Св. вмч. Параскеви 

П‘ятниці на Торгу) —

 православний храм (УПЦ 

КП: Чернігівська єпархія), 

розташований у Чернігові. 

Побудований в кінці XII — 

на початку XIII ст. на 

чернігівському посаді біля 

Торгу 

11. П’ятницька церква в 

Чернігові. Кінець ХІІ – 

початок ХІІІ ст. 



12. Вишгородська ікона 

Богородиці  

(візантійська традиція).  

Перша половина ХІІ ст. 



13. Свенська ікона 

Богородиці зі 

святими Антонієм 

та Феодосієм 

Печерським  

(початок ХІІ ст.) 



14. Мозаїки Богоматері Оранти  та Христа 
Вседержителя  із Софійського собору в Києві 



15. Євангеліст 

Лука.  
Мініатюра з 

Остромирового 

Євангелія. 1056 

– 1057. 



16. Родина князя 

Святослава 

Ярославича. 

Мініатюра з 

«Ізборника». 1073. 



4. Королівство 

Руське (Галицько-

Волинська 

держава). 

Монгольська 

навала               

(ХІІ – перша 

половина ХIV) 



Храм збудований за часів 

волинського князя Мстислава II 

Ізяславича у 1160 році. Стіни 

храму гармонійно розчленовані 

арками на півколонках; 

мавфрескові розписи; 

перебудований у XVIII столітті.  

Перебудову, виконану у 1896-1900 

роках архітекторами А. Праховим і 

Г. Котовим 

17. Успенський собор у Володимирі. 1160. 
Сучасний вигляд 



Церква Святого Пантелеймона — 

єдиний і найстаріший із збережених 

храмів Галицько-Волинського 

князівства, розташований у 

селі Шевченкове поблизу 

сучасного Галича (Івано-Франківська 

область). Був заснований у 1194 році 

князем Романом Мстиславичем, 

раніше розміщувався у центрі добре 

укріпленого городища.  

 

Вежа-дзвіниця (поч. XVII ст.) 

18. Церква святого Пантелеймона поблизу 

Галича. Кінець ХІІ ст. 



19. Холмська ікона 

Богородиці (візантійська 

традиція). ХІ ст. 



20. Дорогобузька 

ікона Богородиці  

(остання третина  

ХІІІ ст.)  



5. Руські удільні 

князівства у 

складі іноземних 

держав у другій 

половині          

ХIV- першій 

половині ХVІ ст. ). 

Кримське ханство 
 



Вірменську церкву 

збудовано у другій 

половині XIV 

століття (1363–1370 роки) 

майстром Дорінгом. 

Протягом століть вона була 

громадським і релігійним 

центром вірменської колонії 

у Львові. У 1367 році церква 

стала соборною: у Львові 

був утворений єпархіальний 

центр вірменів Русі 

та Валахії. 

21. Вірменський собор у Львові. 1363. 



Католицький  храм у місті Дрогобичі 

Львівської області;  взірець 

архітектури готики та бароко (інтер'єрні 

розписи) кінця XIV—XVI століть. У 

грудні 1392 року король Владислав 

Ягайло, перебуваючи у Дрогобичі, видав 

документ про закладення нового 

мурованого готичного костелу, який мав 

бути одночасно і оборонною спорудою. 

Відтак, костел був заснований як 

форпост феодальної Польщі на 

землях Галицько-Волинського 

князівства. Збудували храм на місці 

терему княжого воєводи. 

22. Костел святого Варфоломія в Дрогобичі.   

1392 - ХV ст. 



В'їзна вежа Луцького замку. 

Один з найбільших,  

найдавніших  і найкраще 

збережених в Україні 

замків.  Будівництво Верхнього 

замку розпочалося у 1350-ті роки і 

в основному було завершене 

у 1430-ті, хоча деякі елементи 

(наприклад, висота веж) ще 

змінювалися протягом наступних 

століть. Окольний замок почали 

реконструювати у цеглі 

з 1502 року.  

23. Верхній замок у Луцьку.                                    

Друга половина  ХІV - ХV ст. 



Довгий час вважалося, що Стару 

фортецю було збудовано в другій 

половині XIV століття.  Комплексні 

архітектурні дослідження  дозволили 

значно поглибити історію 

кам'янецької фортеці та датувати її 

першопочатки XI-XII століттями. 

24. Кам’янець-Подільська фортеця.                                

ХV - ХVІ ст. 



Хотинська фортеця веде свій початок від Хотинського 

форту, що був створений у X столітті князем 

Володимиром Святославичем як одне із порубіжних 

укріплень південного заходу Русі, у зв'язку з 

приєднанням до неї буковинських земель. Форт, який 

згодом було перебудовано у фортецю, розміщувався 

на важливих транспортних шляхах, що 

з'єднували Київ із Пониззям (пізнішим Поділлям) і 

Придунав'ям. Наприкінці XI століття Хотин належав 

до Теребовлянського князівства. 

 У 1140-х роках він перейшов до Галицького, а 

з 1199 року — Галицько-Волинського князівств. 

У 1250–1264 роках князь Данило Галицький і його 

син Лев, перебудовували фортецю. Навколо неї 

з'явилися семиметрова кам'яна стіна та рови шириною 

до 6 метрів. У північній частині фортеці звели нові 

невеликі укріплення. 

 

25. Хотинська фортеця.   ХІІІ - ХVІ ст. 



В XIV столітті споруду звели як обронну 

фортецю з товщиною стін у півтора метри. 

В 1467році фортецю перебудували під 

оборонну церкву. На першому ярусі 

облаштували приміщення для відправ. 

Другий поверх залишили оборонний де 

знаходився зубчатий парапет, бійниці, 

стрільниці та наріжні маленькі вежі-

бартизани по внутрішніх кутах 

центрального об'єму церкви. На другий 

ярус храму ведуть кам'яні сходи в середині 

башти.  

26.  Покровська церква-фортеця  

в с.  Сутківцях. 1467.  



У південно-західній частині Мукачева 

стоїть Мукачівський замок, одна з 

найцінніших історичних і воєнно-

архітектурних пам'яток Закарпаття 

XIV—XVII століть. Замок 

побудований на горі вулканічного 

походження заввишки 68 м і займає 

площу 13 930 кв. м. Точна дата 

заснування замку невідома, але в 

документах, які датуються XI 

століттям, він уже згадується. 

27. Замок Паланок (Мукачівський замок).  

XIV-XVII ст. 



Фортеця в місті Судак (Крим, Україна), 

побудована генуезцями з 1371по 1460 рік.  

Фортеця розташована на 

стародавньому кораловому рифі, що є 

конусоподібною горою (Киз-Кулле-Бурун, або 

Кріпосна), біля Судацької бухти Чорного моря. 

Площа фортеці майже 30 гектарів.  
 

(Фото: Мечеть Падишах Джамі, Консульська та 

Георгіївська башти, стіна від Консульської до Вартової 

башти) 

28. Генуезька фортеця у Судаку. 1371 - 1469 



Ханський палац у Бахчисараї — 

родова резиденція династії  Ґераїв— 

правителів Кримського ханста у 1532—

1783 р. Центр політичного, духовного й 

культурного життя кримських татар. 

Засновником Хансарая був Сахіб I 

Ґерай.  

29. Ханський палац у Бахчисараї. 1532-1764. 



30. Ікона святого Юрія 

Змієборця із с. Станилі 

поблизу м. Дрогобич 

Найбільша мистецька цінність 

Дрогобиччини – це ікона св. Юрія 

Переможця з XIV століття зі села 

Станилі, з дочірньої церкви парафії 

Стебника, 9 кілометрів від Дрогобича. 

Передана до Львівського Музею 

Українського Мистецтва. 

Унікальність цієї пам’ятки полягає в 

тому, що Юрій зображений не на 

білому, а на чорному коні, що є 

винятковим в українській 

іконографічній традиції, на липовій 

дошці. Розмір: 92,5 см х 69 см.  



31. Ікона Богородиці з 

пророками з церкви у 

Підгородцях.  

Кінець XV – початок 

XVІ ст. 



Церква була збудована 1502 року 

гончарами с. Потеличі на місці церкви 

Бориса і Гліба, яку спалили татари. За 

переказами, Богдан Хмельницький 

побував на богослужінні у цій церкві, 

коли чекав з розвідки вістуна Буняка. 

32. Церква Зішестя Святого Духа в 

селі Потеличі. 1502. 



33. Ікона Успіння 

Богородиці 

перемишльського 

маляра Олексія 

Горошковича. 

1547. 



6. Українські 

землі у складі 

Речі 

Посполитої , 

другій половині   

XVI ст.  
 



34. Мініатюри Пересопницького 

Євангелія. Між 1556-1561. 



Острозький 

замок на макеті 

 

 

Кругла (Нова) 

вежа  

 

Кругла (Нова) 

вежа  

35. Острозький замок. Кругла (Нова) вежа. 

Кінець XVI ст. 

 Острозький замок — 

розташовано на вершині 20-

метрового пагорба над долиною 

річки Вілії, у районному 

центрі Острог, Рівненської області. 

Замок було побудовано на місці 

дерев'яного укріплення 

зруйнованого монголо-татарами 

1241 року. Спочатку це 

була башта-донжон, яка тепер 

носить назву «Вежа Мурована».  



Чорна Кам’яниця. 

Кінець XVI ст. 

 
Будинок Корнякта, 

1580. 

 
Італійське подвір'я 

палацу Корнякта  

36. Ансамбль площі Ринок у Львові 

Згадки про теперішню головну 

площу Львова містить книга 

протоколів судових засідань 

Львівської міської ради 1382–1389 

років (найстаріша в Україні). Там 

вона фігурує як circulo, що є 

калькою з німецького ring, слова, яке 

в подальшому трансформувалось у 

звичне слов'янське ринок. 

Площа виникла за князювання Лева 

Даниловича у другій половині XIII 

ст. внаслідок регулярного 

планування забудови за взірцем 

середньовічних західноєвропейських 

міст, як центр торговельного та 

суспільного життя нового  міста. 



37. Євангеліст Лука. 

Гравюра з Львівського 

«Апостола». 1574. 



7. Українські 

землі у 

складі Речі 

Посполитої в 

першій 

половині 

XVІI ст.  
 



Церква Успіння. 

1591-1629 

 

Церква Успіння і 

вежа Корнякта. 

(1573-1578). 

 

Каплиця Трьох 

Святителів. 1578 

38. Ансамбль Успенської церкви у Львові 

Успенська (Волоська) церква у 

Львові, також Ставропігійна 

Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці — храм, збудований 

у1591–1629 рр. за планом Павла 

Римлянина, за участю Войцеха 

Капіноса і Амвросія 

Прихильного, на 

замовлення Львівського братства. 

Сьогодні знаходиться під 

юрисдикцією Української 

автокефальної православної 

церкви 



Вигляд катедри 

з Ратуші . 

 

Каплиця Боїмів. 

Загальний вигляд з 

північного фасаду. 

Вигляд з ратуші  

 

 

Каплиця Боїмів. 

Західний (головний) 

фасад  

39. Ансамбль Кафедрального костелу у Львові: 

каплиця Боїмів.  1609-1617. 

 Архикатедра́льна бази́ліка 

Успі́ння Пресвято́ї Ді́ви 

Марі́ї, або Лати́нський 

катедра́льний собо́р, 

або Кате́дра — 

католицька базиліка, 

головний храм Львівської 

архідієцезії Римо-

Католицької 

Церкви на Катедральній 

площі у Львові. Пам'ятка 

сакральної 

архітектури XIV—XVIII 

століття.  



40. Портрет Петра 

Конашевича-

Сагайдачного з 

книги «Вірші на 

жалісний погреб 

шляхетного 

рицаря Петра 

Конашевича-

Сагайдачного». 

1622. 



Північний фасад замку. 

 

 

 

Підгорецький замок зі 

сторони головної брами.  

 

 

 

Подвір'я замку, фото 

2010 р.  

41. Замок у Підгірцях (Львівська область). 

   1635-1640. 

 Підгоре́цький за́мок (або Палац у 

Підгірцях) — пам'ятка архітектури 

епохи пізнього Ренесансу і бароко. 

Розташований у селі Підгірці 

Бродівського району Львівської 

області. 

Замок було збудовано 

протягом 1635–1640 років під 

керівництвом архітектора Андреа 

дель Аква за вказівкою коронного 

гетьмана Станіслава 

Конєцпольського. Підгорецький 

замок є одним із найкращих 

в Європі зразків поєднання 

ренесансного палацу з бастіонними 

укріпленнями. 

 



Іллінська церква 

(Суботів) 

 

 

 

Іллінська церква 

(Суботів) 

 

 

Т. Шевченко  

«Богданова церква у 

Суботові» 

42. Іллінська церква в Суботові. 1653. 

 Іллінська церква —

 церква в селі Суботів              

Чигиринського 

району Черкаської 

області збудована у 1653 (за 

іншими даними — у 1656) 

році за наказом гетьмана 

Бодана Хмельницькогоо як 

родова церква-усипальниця. 

Церква збудована в стилі 

раннього українського бароко, 

має оборонні риси (товщина 

стін — до 2 м, бійниці).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


10. Українські 

землі наприкінці 

XVІI – в першій 

половині XVІIІ ст.  
 



43. Портрет Богдана Хмельницького.  

Гравюра В. Гондіуса. Середина  XVII ст. 



 

Троїцький собор 

(Чернігів). 

 

 

 

Дзвіниця. 

 

  

 

 

Свято-Троїцький     

собор  

44. Троїцький собор Троїцько-Іллінського 

монастиря в Чернігові. 1679-1689. 

 Свято-Троїцький собор — 

визначна архітектурна пам'ятка 

доби Гетьманщини у Чернігові 

(1695). Був головним собором 

чернігівського Троїцького 

монастиря. Закладений 

у 1679 р. Лазарем Барановичем  

за проектом і під 

керівництвом архітектора 

Іоанна Баптисти (Йоганн 

Батист Зауер). Збудований 

коштом гетьмана України Івана 

Мазепи. Будівництво 

завершенно 1695. 



45. Покровський собор у Харкові. 1689. 

Собор Покрова Пресвятої 

Богородиці — парафіяльний 

православний храм  в Харкові, 

Харківської єпархії Української 

православної церкви Московського 

патріархату, в ім'я Покрова 

Пресвятої Богородиці. Сьогодні він 

у складі Покровського монастиря. 

Собор — є єдиним фрагментом 

забудови Харківської фортеці 

XVII ст., який дійшов до наших 

часів. 



46. Ікона 

«Покров 

Богородиці» (з 

портретом 

гетьмана Богдана 

Хмельницького).  

Перша половина 

XVIII ст. 



47. Оборонна синагога в Жовкві. 1692-1698. 

Жовківська синагога — пам'ятка 

архітектури, історії та культури в місті 

Жовква (Львівська область). Одна з 

найбільших синагог у Європі. Перша 

синагога на цьому місці була побудована 

з дерева в 1625 році, Нову синагогу 

починають будувати відразу в 1692 році 

під керівництвом королівського 

«муратора» (архітектора) Петра Бебера. 

Будівництво було завершено в 1698 або в 

1700 році. 

Вид з півночі  

Вигляд 

синагоги у 

1905 році 

Вид  з півдня  



48. Геогргіївська церква Видубицького монастиря 

в Києві. 1696-1701. 

Георгіївський собор — 

центральна споруда у 

архітектурному ансамблі 

Видубицького монастиря в Києві. 

Один із найкращих шедеврів 

українського бароко, пам'ятка 

архітектури.                                       

Храм зведено на честь Георгія 

Побідоносця коштом полковника 

Михайла Миклашевського 

протягом 1696—1701 років.  



49. Преображенська церква у Великих Сорочинцях. 

1732. 

Час спорудження першої, 

дерев'яної, на честь 

Преображення Господнього 

церкви у сотенному містечку 

Сорочинці, невідомий. 

Імовірно, що це була одна з 

найдавніших церков містечка. 

Знаходилась вона у межах 

містечкових фортечних 

укріплень і, ймовірно, була 

збудована у другій половині 

XVII століття за участі 

Миргородського полковника 

Павла Апостола 



50. Ікона «Вознесіння 

Христове» з 

іконостасу церкви 

Воздвиження  

Чесного Христа 

монастиря Скит 

Манявський.  

Йов Кондзелевич. 
 



51. Гравюра «Іван 

Мазепа серед своїх 

добрих справ» 1706. 

І. Мігура. 



11. Українські 

землі  в другій 

половині                

XVIII ст. 



52. Собор святого Юра у Львові. 1646-1762. 

Архикафедра́льний собо́р свято́го 

Ю́ра у Львові — собор Галицької 

митрополії УГКЦ, до 1817 при 

монастирі Чину св. Василія Великого, 

бароково-рококовий монументальний 

архітектурний ансамбль з виразними 

національними рисами (1744–1762), 

вважається головною святинею 

українських греко-католиків. 

Розташований на Святоюрській горі, за 

адресою: площа святого Юра № 5. 

Висота над рівнем моря — 321 метр 



53. Андріївська церква у Києві.  1647-1757. 

Збудована в 1747–1762 роках за проектом 

архітектора Франческо Бартоломео 

Растреллі на Андріївській горі в пам'ять 

відвідин Києва імператрицею Єлизаветою 

Петрівною, на місці 

Хрестовоздвиженської церкви. Висота 

церкви з хрестом — 50 м (зі стилобатом — 

64 м); довжина — 30 м, ширина — 23 м. 

Керівник будівництва — І. Мічурін; 

інтер'єр (різьблення, ліпнина, живопис) — 

О. Антропов, Г. Левицький, І. Вишняков, 

П. Борисполець та інші. 

Бані церкви 



54. Ратуша в Бучачі.  1751. 

Буча́цька ра́туша — унікальна 

пам'ятка архітектури середини XVIII 

століття в м. Бучачі. Тернопільської 

області. Зведена 1751 р. в стилі рококо. 

Архітектор Бернард Меретин, 

скульптор Йоан Георгій Пінзель, 

фундатор — Микола Василь 

Потоцький. 

Легенда оповідає про те, що фундатор 

ратуші хотів, щоб вона була вищою від 

львівської Вежі Корнякта. 

Після 1920 р. будівлю віддали під 

житло та крамниці. 1982—1992 рр. в 

ній діяли районний історико-

краєзнавчий музей і дитяча художня 

школа. 



55. Покровська церква у Києві.  1766. 

Покровська церква — 

православна церква в Києві 

на Подолі, пам'ятка 

архітектури XVIII століття. За 

композицією церква належить 

до українських триверхих 

тризрубних храмів. Будівля 

зведена у 1766 — 1772 рр. в 

стилі українського бароко 

відомим архітектором Іваном 

Григоровичем-Барським. 



56. Троїцький собор у Новомосковську. 1773-1778. 

Майстер Я. Погребняк. 

Троїцький собор — історична пам'ятка 

у Новомосковську, колишньому 

запорозькому місті Самарь 

(Новоселиці), центру Самарської 

паланки. Споруджений у 1772—81 

народним майстром Якимом 

Погребняком із дерева без жодного 

залізного цвяха. 

Конструктивно і композиційно 

Троїцький собор є винятковим 

мистецьким твором дерев'яної 

архітектури України, єдиний 

збережений в Україні дев'ятидільний 

храм, належить до 100 найкращих 

дерев'яних споруд світу 



57. Успенський собор Почаївської лаври. 1771-1783.  

Свя́то-Успе́нська Поча́ївська ла́вра — 

православний чоловічий монастир 

у  Почаєві, Тернопільська область,  Заснування 

лаври відносять до ХIII ст. В документах монастир 

згадується з ХVI ст., коли українська шляхтянка 

Анна Гойська подарувала йому великі угіддя і в 

1579 р. збудували нову кам’яну церкву. Особливо 

відомим монастир став за часів Іова і після того, як 

тут була заснована друкарня. В 1649 р. збудовано 

Троїцьку церкву на кошти Федора та Єви 

Домашевських – місцевих українських шляхтичів. 

Із спорудженням у 1771-1783 рр. нового 

Успенського собору за проектом Готфріда Гофмана 

почав складатися сучасний ансамбль. Потім до 

головного храму добудували двоповерхові корпуси 

келій і трапезну з церквою. В 1861-1871 рр. було 

збудовано високу дзвіницю, а в 1910-1913 рр. 

Троїцьку церкву за проектом О. Щусєва. 



58. Палац Кирила Розумовського в Батурині.    1799-

1803. Сучасний вигляд.  

У 1750 році місто Батурин граф Кирило 

Розумовський отримав у подарунок від 

імперартиці Єлизавети Петрівни. Граф навідався 

сюди після отримання титулу гетьмана.  Для 

виконання робіт було запрошено шотландця 

Чарльза Камерона, що тимчасово перебував без 

замовлень. 

До проектування були запрошені відомі 

придворні майстри — Квасов, Аксамитов та 

Старцев. Це єдина будівля Чарльза Камерона в 

Україні.  

Палацово-парковий ансамбль гетьмана Розумовського в Батурині (2011) 



59. Скульптурна група святого Юрія змієборця на 

фасаді собору сятого Юра у Львові. Скульптор Й. 

Пінзель (1707 —1761). 

Скульптурне оформлення 

фасаду храму – витвір 

геніального митця XVIII 

століття Івана Георгія 

Пінзеля. Створена ним 

скульптурна група Юрій 

Змієборець увінчує 

пірамідальний аттик собору 

Святого Юра.  

Фігура святого Юрія-Змієборця 

є шедевром світової пластики 

доби бароко. 



14. Культура 

України кінця 

XVІІІ – у першій 

половині XІХ ст.  
 



60. Будівля Київського університету. 1837 – 1843. 

Будинок Червоного корпусу 

був збудований у 1837-43 рр. у 

стилі класицизму за проектом 

італійського архітектора 

Вінченцо (Вікентія) 

Беретті (1781–1842 рр.). 



61. Картина «Дівчина з 

Поділля». 1816. В. Тропінін. 



62. Картини «Автопортрет» (1840), «Катерина» 

(1842). Т. Шевченко. 



63. Офорти з «Живописної  України» на історичну 

тематику.  Видубицький монастир. Т. Шевченко. 



63. Офорти з «Живописної  України» на історичну 

тематику.  «Дари в Чигирині». Т. Шевченко. 



63. Офорти з «Живописної  України» на історичну 

тематику.  «Судня рада». Т. Шевченко. 



63. Офорти з «Живописної  України» на історичну 

тематику.  «Старости». Т. Шевченко. 



63. Офорти з 

«Живописної 

України» на 

історичну тематику. 

 «Казка» .                      

Т. Шевченко. 



63. Офорти з «Живописної  України» на історичну 

тематику. «У Києві» . Т. Шевченко. 



64. Пам’ятник князю Володимиру в Києві. 1850-1853. 

Спеціальне засідання Святійшого синоду постановило, що 

Володимир має тримати латинський хрест. Було схвалено 

використати п'єдестал О. Тона й фігуру Володимира Демут-

Малиновського.   У 1847 було відлито пам'ятник з міді. 

У 1850 Микола І роботу передав Петру Карловичу Клодту 

фон Юргенсбургу. Чавунний постамент відлив купець 

Новиков із Калуги. 24 березня 1853 чавунні деталі п'єдесталу 

із Калуги діставили водою. Перспектива будівництва 

пам'ятника викликала різкий спротив київського  

митрополита Філарета (встановлювати «ідол» найвідомішому 

борцеві з ідолошануванням було з точки зору Церкви 

блюзнірством). Зрештою компроміс знайшовся — у формі 

затвердження в липні 1853 року лобійованого митрополитом 

проекту будівництва Володимирського собору. Тож 28 

вересня (10 жовтня) 1853 року  пам'ятник було урочисто 

відкрито. У церкві не було заведено освячувати пам'ятники, 

тому презентацію монумента поєднали з відкриттям 

Ланцюгового мосту через Дніпро 15 жовтня 1853. 



65. Пам’ятник градоначальнику та генерал-

губернатору А. де Рішельє в Одесі. Скульптор 

І. Мартос. 1828. 
Герцог де Рішельє брав участь у штурмі Ізмаїлу, а через п'ять років 

надовго влаштувався в Російській імперії. В 1803 році Рішельє став 

градоначальником Одеси, а з 1805 по 1814 рік генерал-

губернатором Одеси. Коли Бурбони повернули собі трон, Дюк виїхав 

у Францію, де став прем'єр-міністром в уряді Людовика XVIII. Помер 

герцог де Рішельє 16 травня 1822 у віці 56 років у Парижі від інсульту. 

Отримавши сумну звістку з Парижа, граф Ланжерон звернувся із 

закликом до населення почати збір коштів на спорудження пам'ятника 

Рішельє. Заступивши у травні 1823 року на посаду новоросійського 

генерал-губернатора, граф Михайло Воронцов замовив пам'ятник 

відомому скульптору Івану Мартосу. Пам'ятник являє собою бронзову 

статую Рішельє в римській тозі з сувоєм у руці і трьома 

латуневими горельєфами, що символізують землеробство, торгівлю і 

правосуддя. Початком виробу пам'ятника вважають 30 

червня 1827 року.  Скульптура і горельєфи відлиті в бронзі ливарним 

майстром Василем Єкімовим в Петербурзі. Постамент видатного 

петербурзького архітектора Авраама Мельникова і архітектора Франца 

Боффо. Монумент у стилі класицизму, являє собою поставлену на 

п'єдестал бронзову статую Рішельє. Відкриття бронзового пам'ятника 

Дюку відбулося 22 квітня 1828 року. 



66. Картина «Садиба Г. Тарнавського в 

Качанівці». В. Штенберг. 1837. 

Комплекс будівель 

Вид на палац. 

Фото 

Фронтон па-

лацу. Фото 

Садиба була заснована на місці хутора як одна із резиденцій 

президента Малоросійської колегії і генерал-губернатора 

Малоросії графа П. О. Рум'янцева-Задунайського. За проектом 

московського архітектора Карла Бланка. Український 

зодчий Максим Мосципанов звів розкішний палац та спланував 

регулярний парк при ньому. Архітектура палацу цього періоду 

належить до стилю романтичного напрямку, притаманного 

спорудам XVIII — поч. XIX ст. 1808 року Румянцев продав маєток 

поміщику Г. Я. Почеці та його дружині Парасці Андріївні. Після 

смерті Григорія Яковича в 1824 році маєток успадкував син його 

дружини від першого шлюбу Григорій Степанович Тарновський, і 

понад 70 років садиба належала Тарновським. 



17. Культура 

України в другій 

половині XІХ – на 

початку ХХ ст.  
 



67. Резиденція православних митрополітів 

Буковини і Далмації в Чернівцях. 1864-1873. 

«Митрополичий 

корпус» 

(парадний вхід 

та західне крило) 

Автором грандіозного проекту став молодий чеський архітектор  Йозеф 

Главка. 6 липня 1864 року буковинський єпископ на місці старої 

резиденції урочисто заклав «угольний» (наріжний) камінь у 

фундамент каплиці Св. Іоана Нового Сучавського. Будівництво 

комплексу тривало майже двадцять років. 

Будівництво резиденції коштувало астрономічні, за тодішніми мірками, 

гроші — 1 мільйон 750 тисяч гульденів. Фінансування здійснювалось за 

рахунок Буковинського православного релігійного фонду. Як прояв 

добросусідства, свої пожертви зробили 

місцеві німецька та польська католицькі громади, а також іудеї. Значну 

допомогу надавало Міністерство культів і освіти Австро—Угорщини 

Сьогодні - Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича 

«Митрополичий 

корпус» купол 

каплички 

Св.Іоана Нового 



68. Володимирський собор у Києві. 1862- 1896. 

Будівництво собору 

розпочалося у 1862 році і 

тривало близько 40 років. 

Спочатку собор був 

побудований за проектом 

архітекторів Івана Штрома і 

Павла Спарро. Пізніше він 

був змінений архітектором 

Олександром Беретті. 

 

 



69. Будівля оперного театру в Одесі.                  

1883-1887. 
Відкриття першої споруди театру 

відбулося 1810 року, але у 1873 році відбулася 

пожежа, через яку театр згорів. Сучасна 

будівля зведена 1887 року архітекторами Ф. 

Фельнером і Г. Гельмером («Бюро Фельнер & 

Гельмер») у 

стилі віденського бароко. Архітектура             

глядацького залу витримана в стилі пізнього 

французького рококо. Унікальна акустика 

підковоподібного залу дозволяє доносити 

навіть шепіт зі сцени в будь-який куточок 

залу. Повну реставрацію будівлі театру 

завершили у 2007 році.  



70. Будинок з химерами в Києві.                

1901-1903. 

Буди́нок із химе́рами (1901–1902) — цегляна 

споруда з прикрасами міфологічних та мисливських 

сюжетів, є головною архітектурною спорудою 

раннього декоративного стилю модерн міста Києва, 

столиці України. Свою назву отримала завдяки 

скульптурним прикрасам, тематика яких — 

тваринний наземний та підводний світи, атрибути 

полювання, казкові істоти. Розташована по 

вулиці Банковій, 10. Архітектор — Владислав 

Городецький, який збудував її у 1901–1903 роках як 

прибутковий будинок із помешканням для своєї 

родини. Місце для будови обрав над крутим урвищем 

на Банковій вулиці. Скульптурні прикраси за 

власними ескізами виконав скульптор Еліо Саля. 



71. Будинок Полтавського губернського 

земства. 1903-1908. 

Будинок Полтавського губернського 

земства — 

пам'ятка історії та архітектури у Полтаві, що 

знаходиться на площі Конституції, 2. Будинок 

споруджено у 1903—1908 роках за проектом 

архітектора Василя Кричевського, з 

використанням первісних проектів Є.І. Ширшова, 

М.О. Ніколаєва. Будинок Полтавського 

губернського земства став першим зразком 

нового українського архітектурного стилю 

(див. Український архітектурний модерн) на 

Полтавщині. Сьогодні використовується як 

Полтавський краєзнавчий музей.  



72. Будинок страхового товариства 

«Дністер» у Львові. 1905-1906. 

«Дністе́р» — перша українська страхова компанія, яка 

знаходилася у центральній частині Львова на вулиці 

Руській 20. Українське страхове товариство «Дністер», 

засноване у Львові у 1892 році. За словами Олександра 

Барвінського, ініціатива створення у Львові руського 

страхового товариства з'явилася ще тридцять років тому, 

але реалізувати цей задум вдалося лише на початку 1890-

их років, завдяки старанням Костя Левицького, Стефана 

Федака, Василя Нагірного, Дам'яна Савчака, Теофіля 

Бережницького. Будівля українського кооперативного 

банку та страхового товариства “Дністер” – одна з 

яскравих сецесійних оздоб міста, споруджена в 1905–1906 

рр. архітектурно- будівничою фірмою Івана Левинського 

за пр. Тадеуша Обмінського, Александра Лушпинського, 

Лева Левинського. 



73. Пам'ятник Богдану Хмельницькому  в 

Києві. 1888. Скульптор М. Микешин 

Київський “мідний вершник” Богдан 

Хмельницький — один з найстарших 

пам'ятників Києва, витвір мистецтва 

дореволюційної епохи, а також, безперечно, 

важливий символ нашого міста, що легко 

запам'ятовується. Його встановлено 1888 року 

за проектом скульптора М. Мікешина, на 

постаменті у вигляді степового кургану 

авторства В. Ніколаєва. Без сумніву, з-поміж 

малочисленних кінних скульптур Києва ця 

є найбільш гармонічною. 



Микола Пимоненко – визнаний майстер 

побутового жанру. Теми і сюжети його 

творчості невибагливі, життєві, тим, 

безперечно, глибоко вражаючі і хвилюючі. 

Увага митця зосереджена на показі праці, 

побуту, звичаїв, повсякденного життя 

селянства: весілля, побачення, повернення 

з роботи, сватання, ворожіння на свята 

тощо. Великий успіх мала його відома 

картина «Святочне ворожіння» (1888). 

 74. Картина «Святочне ворожіння». 1888.                          

М. Пимоненко 



Картина «Сторожа Запорозьких Вольностей» вважається найзначнішим твором 

митця на історичну тему. Два вершники, зупинивши коней, вслухаються в 

тишу безлюдного, випаленого сонцем степу. В міцних постатях — впевненість 

і гідність. Зображені зі спини, в легкому повороті вліво; попереду, на горизонті, 

блищить смуга Дніпра, справа — курган; над ними високе небо з хмарами: 

невід'ємні від пейзажу вони підсилюють його значимість. Вершники на 

сторожі. Їх статичність тимчасова й в будь-який момент може змінитися на 

рух. В загальній світлій колірній гамі зеленкувато-вохристих і голубуватих 

тонів стриманим акцентом виступає контраст червоного й білого у козацькому 

одязі. Спрямований вглиб, до горизонту, рух хмар, плавні, спокійні ритми 

просторових планів передають безмежність світло-повітряного середовища, 

епічність пейзажу. Відмовившись від зовнішньої оповідності, художник 

досягає внутрішнього заглиблення у простий сюжетний мотив, сутністю якого 

є ідея патріотизму. 

 75. Картина «Козаки в степу». 

1890. С. Васильківський 



 76. Картина «Запорожці пишуть листа 

турецькому султанові». 1880-1891. І. Репін 

«Запорожці пишуть листаа турецькому 

султанові» — відома картина українського 

художника Іллі Рєпіна, яку він створив в двох 

екземплярах. Роботу над величезним панно 

(2,03×3,58 м) він почав 1880 і закінчив 

лише 1891 року. 

Етюди до картини художник писав в 

кубанській станиці Пашківській, Катеринославі та у 

маєтку Качанівка Чернігівської губернії. 

Сюжетом цієї картини став відомий лист, за 

легендою написаний в 1676 кошовим 

отаманом Іваном Сірком «з усім кошем 

Запорозьким», як відповідь на вимогу турецького 

султана Мехмеда IV. 

Версія, що 

зберігається у 

Харківському 

художньому музеї 



  На цьому портреті Леся 

Українка постає як зріла, 

мужня і мудра, міцна духом 

жінка, що бореться і 

перемагає важку хворобу. 

Портрет засвідчує також 

ставлення майстра до моделі: 

він сповнений поваги до 

величі її духу і сили таланту. 

 77. Картина 

«Портрет Лесі 

Українки». 

1900.  

І. Труш 



 Пенсіонерське відрядження за кордон дало змогу 

Олександру Мурашко поринути у вир бурхливого 

мистецького життя головних європейських 

художніх центрів того часу - Парижа та Мюнхена 

(1901-1903). 

.Олександр Мурашко найбільш яскравий, 

експресивний і послідовний  імпресіоніст в історії 

українського образотворчого мистецтва.  

Водночас, живописна манера Олександра 

Мурашко завжди мала  дивовижне українське 

забарвлення, виразний український підтекст. 

Саме за самобутність і великий живописний 

талант цінували Олександра Мурашка в 

Європі. Так поєдналися в картинах майстра 

живописні надбання французького 

імпресіонізму і слов’янська, українська 

відкритість, відвертість і неповторна 

колористична гармонійність. «Дівчина в 

червоному капелюсі», написана в Парижі, схожа 

на ніжну макову квітку  з українського поля, 

зухвалі парижанки  наче модні панянки на 

Хрещатику 

 78. Картина                           

«Дівчина в 

червоному 

капелюсі».                             

1902-1903.      О. 

Мурашко 



22. Розгортання 

Української 

революції. 

Боротьба за 

відновлення 

державності 



79. Памятник Тарасові  Шевченку в Ромнах. 

1918.  Скульптор  І. Кавалерідзе 

Пам'ятник було відкрито 27 жовтня 1918 року 

на честь перебування Тараса Шевченка 

влітку 1845 року на Іллінському ярмарку  в 

Ромнах. На той час він був 

єдиним післяреволюційним пам'ятником 

Тарасу Шевченку в Україні, не 

враховуючи погруддя роботи Федіра 

Балавенського в Києві. 

Пам'ятник українському генію поезії 

вирішили встановити роменські 

залізничники, які попрохали про допомогу у 

його створенні свого земляка, Івана 

Кавалерідзе.  



80. «Еней та його військо». 1919. Г. Нарбут 

1919 року художник створює 

своєрідну героїко-епічну 

живописну поему. Сюжет він 

бере з безсмертної поеми І. П. 

Котляревського, але бурлеску 

в його творі нема й 

сліду. «Еней» замислювався 

не як станкова річ. Він мав 

стати частиною художнього 

організму книжки. Проте 

важко утриматися від того, 

щоб не уявити його у вигляді 

монументального розпису.  



23. Встановлення 

комуністичного 

тоталітарного 

режиму в Україні 



81. Літографія «Гуцул з квіткою», естамп 

«Карпатська мати». 1923. В. Касіян 

Гуцул з квіткою 

Карпатська мати 

Васи́ль Іллі́ч Касія́н служив в австро-

угорській армії. Після Першої світової 

війни навчався в Празькій академії 

образотворчих мистецтв (учень Макса 

Швабінського), яку закінчив у 1926 році. 

Празький період став одним із 

найяскравіших у творчості художника, 

приніс йому європейське визнання і 

утвердження в професійному мистецтві. 

Низкою високохудожніх творів («Лепта», 

«Карпатська мати», «У пошуках роботи», 

«Бездомні безробітні», «Страйк», «Робоча 

сім'я» та іншими роботами на соціальну 

тематику) він відобразив нелегке 

життя робітників. 



 
Любов. 

 

 

 

Сімя. 

 

 

 

 

 

Повернення. 

Творам  митця притаманне органічне 

поєднання декоративної звучності 

палітри з реалістичною формою, 

гострою лаконічною композицією, 

чітким вишуканим малюнком. Його 

вагомий творчий доробок займає 

чільне місце в національній 

мистецькій скарбниці України. 

Найвідоміші його твори: «Наречена» 

(1910), «Три віки» (1913), триптих 

«Життя» (1925—1927), «Свати» (1928), 

«Мати» (1929), «Переможці Врангеля» 

(1934—1935), «Веселі доярки» (1937), 

цикл картин за поемою Т. Шевченка 

«Катерина» (1937—1940) та багато ін. 

82. Картина «Життя». Триптих. 

1925-1927. Ф. Кричевський  



83. Будівля Держпрому в Харкові.                 

1925-1928 

Держпром або Будинок Держаавної 

промислоовості — перший радянський 

13-поверховий хмарочос, пам'ятка 

архітектури в стилі конструктивізму, 

одна з трьох харківських висоток, 

збудована впродовж 1926—1928 років. 

Споруда розташовується на центральній 

площі міста Харків — площі 

Свободи (до 1991 року — пл. 

Дзержинського). 



24. Утвердження 

більшовицького 

тоталітарного 

режиму в Україні 



84. Картина «Бій Богуна з 

Чернецьким під 

Монастирищем в 1653 році». 

1931.  М. Самокмиш  

В березні 1653 року загони Богуна 

виступили проти армії Стефана 

Чарнецького, який, захопивши Липовець, 

Погребище та інші міста, рухався вглиб 

України. Зайнявши оборону в Монастирищі, 

Богун тривалий час відбивав атаки значно 

переважаючих сил коронної армії та робив 

дошкульні вилазки з міста. Так і не досягши 

успіху, війська Чарнецького, який під 

Монастирищем сам зазнав поранення, 

змушені були відступити. 

В кінці 1653 року та протягом 1654—1655 

років кальницький полковник практично 

безперервно вів бойові дії проти коронної 

армії та татарських загонів на Брацлавщині 

та Уманщині. 



85. Будівля Верховної Ради УРСР у м. Куиїв – 

1936 – 1939 рр. 



29. Україна в період 

загострення кризи 

радянської системи 



86. Картина «Гороховий звір». 1971.                           

М. Приймаченко 

 Світ образів робіт Марії Приймаченко, дійсно, казковий, 

фантастичний і чарівний. В основі його лежать 

фольклорні легенди, народні казки й оповідання. В її 

творах фантастичне — життєве, а реальне – 

фантастичне. Справжнім шедевром серії про звірів став 

«Гороховий звір» (1977 р.). З усіх тварин, що малювала 

Марії Приймаченко, він — найліричніший. У нього 

великі вуха і грива як у лева, тулуб прикрашають червоні 

«яблука», на чолі, переніссі і щоках — трикутники 

ластовиння та рожеві лапи, що закінчуються чи то 

кігтями, чи то клешнями. Круглі чорні очі дивляться 

допитливо. Та і сам звір — яскрава кольорова пляма — 

зітканий із сонячного проміння і рожево-червоних 

хмарин. Зелені стручки гороху, в якому живе звір, разом з 

синіми квітами утворюють рослинний орнамент. Марії 

було майже 70 років, коли народилася ця по-дитячому 

наївна істота.  



87. Пам'ятник засновникам Києва 

(Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь). 

Скульптор В. Бородай 

Пам'ятний знак на честь заснування міста 

Києва (пам'ятник засновникам Києва) —  

споруджений в 1982 році на ознаменування 

1500-річчя міста Києва. Скульптурну 

композицію виконано з кованої міді у вигляді 

плоского човна, на якому встановлено фігури 

легендарних засновників Києва — 

братів Кия, Щека та Хорива і їхньої 

сестри Либіді. Автори — скульптор В. З. 

Бородай, архітектор Н. М. Фещенко. 

Біля підніжжя гранітного постаменту — 

басейн. Довжина човна — 9 м, висота фігур: 

братів — 4.3 м, Либеді — 3.8 м. 




