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Вступ
Мистецтво України — унікальне явище у 

світовій культурі, що в яскравій палітрі 

мистецьких образів утілює ментальні риси 

українців: героїзм і прагнення до свободи, 

ліричність та емоційність, гумор і життєвий 

оптимізм. Українці завжди прагнули 

досконалості в усьому — від краси в довкіллі, 

побуті, одязі до гармонії в душі.



Українське мистецтво —

це велич давньоруських 

храмів і духовна 

енергетика іконопису, 

неповторність ліричних 

пісень, дум і хорового 

багатоголосся, мудрість 

поетичного кіно і 

козацький гумор 

анімаційних шедеврів.



Географічний центр 

Європи гіпотетично 

міститься на території  

нашої держави на 

Закарпатті біля кордону з 

Румунією. Тут 

розташовано геодезичний 

знак, на якому є напис 

латинською мовою: «Це 

постійне, точне, вічне 

місце, визначене 

спеціальним апаратом, 

виготовленим в Австро-

Угорщині, в Європейській 

системі широт і довгот у 

1887 році».



Грецький міф про викрадення Європи

відображено і в українському мистецтві.

Олександр Токарев. Викрадення 

Європи, Одеса

Юрій Мацик. Викрадення Європи



Ганна Осадко. Викрадення Європи 



Із яких джерел можна дізнатися про 

стародавнє мистецтво України?

Що ви можете розказати про 

трипільську культуру?



АРХІТЕКТУРА ТРИПІЛЛЯ
Вершиною неолітичного періоду вважають 

славнозвісну трипільську культуру (V—ІІІ тис. 
до н. е.), що існувала на території сучасної 

України, а також Молдови й Румунії, задовго 
до появи єгипетських пірамід. 

Реконструкція

Трипільського

житла в музеї в 

селі Легедзино

на черкащині



Ці поселення вважають 

першими виявами цивілізації 

на території нашої країни та 

наймасштабнішими на 

теренах тогочасної Європи. 

Сучасні археологічні дослід

ження підтверджують, що 

окремі елементи 

трипільської культури 

(система господарства, 

топографія поселень, 

декоративний розпис 

будинків, мотиви 

орнаменту і кераміки та 

інше) стали невід’ємною 

частиною сучасної 

української культури.

Будівлі трипільців.avi


АРХІТЕКТУРА ПІВНІЧНОГО 

ПРИЧОРНОМОР’Я
Найстаріші пам'ятки 

мурованої архітектури на 

території України, що 

сягають VIII–VII ст. до н. е., 

коли на узбережжі Чорного 

моря постають численні 

міста (Тира, Херсонес, 

Теодосія, Пантікапей, 

Фанагорія і інші).

Як свідчать іноземці-подорожні, ще в кінці XVIII ст. на місці цих 

античних міст зберігалися численні рештки античних будов із 

цілими оборонними мурами, будинками й храмами. Але майже все 

це загинуло, поруйноване й розібране в XIX ст., через недбалість 

російської адміністрації та розкопки російських археологів, які 

шукали цінні речі. 



Архітектура колишніх 

грецьких колоній 

орієнтувалася на античні 

зразки й сягала високого 

рівня. 

Розкопки полісу Херсонес в Криму



АРХІТЕКТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Мистецтво Київської Русі — гордість і слава України. Контакти з 

візантійською культурою, а потім і прийняття християнства (988) 

вплинули на розвиток архітектури.

Довгий час як головний будівельний матеріал використовувалася

деревина, що була в достатку доступна. У центрі поселень

знаходилися «гради», які служили для захисту від ворогів, 

проведення племінних зборів і культових обрядів.

Землі Житомирської області в складі Київської Русі





На зміну дерев'яному будівництву у кінці X ст. прийшло кам'яне 

монументальне зодчество. Цьому сприяли вихід Київської Русі на 

міжнародну арену, вплив візантійської культури і поширення 

християнства. Візантійські майстри приїздили у Київську Русь і 

здійснювали тут будівництво. Культові муровані споруди 

будувалися за системою давньоруської мішаної кладки:

чергування цегли-

плінфи на вапняному 

цемяночному розчині 

з шаром дикого 

каменю. Інтер'єр 

культових споруд 

прикрашали 

мармуровими 

колонами, капітелями, 

мозаїками та 

фресками. Пізніше 

київську кладку 

запозичила і Візантія. 



ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА
Перша мурована церква Богородиці (Десятинна), була

зведена візантійськими майстрами на замовлення

Володимира Великого у 989—996 роках. Вона збудована за 

загально-християнськими правилами в пам'ять про 

мучеників-християн. Десятинна церква, особливо її

центральна частина, була взірцем для багатьох

давньоруських культових споруд XI—XII століть. У 1240 році

Десятинна церква була

зруйнована ордами 

Батия, тому, до наших 

днів зберігся лише її

фундамент.

Десятинна церква (м. Київ).mkv


СОФІЙСЬКИЙ СОБОР
Видатна пам’ятка світового зодчества — Софійський 

собор, закладений князем Ярославом Мудрим (1037). 

Архітектура пірамідальної композиції урочисто-

святкова, що підкреслюється ритмом 13 бань. 



Софія Київська — це повторення хрестово-баневого храму Святої
Софії в Константинополі, що було зумовлено прийняттям 

християнства з Візантії.





Руйнації, які зазнав Софійський собор після Другої світової війни



У Чернігові та інших містах розгорнулося будівництво мурованих 

храмів. Гармонійні форми давньоруського сакрального зодчества, 

що належали до типу хрестовокупольних, захоплювали сучасників 

своєю величчю.

Будівництво храмів на Русі.mkv


Домашнє завдання

1 Схарактеризуйте особливості старовинних храмів і замків 

України. Яке враження вони на вас справили? 

2 Які пам’ятки архітектури українського бароко вам відомі? Чим 

українське бароко відрізняється від західноєвропейського? 

3 Назвіть архітектурні споруди на теренах України в стилі 

класицизм і неокласицизм. На які ідеали зодчества вони 

зорієнтовані? 

Переглядаємо презентацію.

У зошитах пишемо тему, номер уроку, даємо відповіді на 

питання домашнього завдання. Фото зошитів прислати на 

електронну пошту irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

