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У християнській вірі храм 

був символом Неба і 

Землі, образом сходження 

від земного світу до 

божественного. 

Із прийняттям 

християнства на Русі 

утвердився візантійський 

тип храму — хрестово-

баневий.



В основу архітектурного 
плану взято хрест —

головний символ 
християнства; його 
утворюють чотири 

стовпи, що тримають 
баню і з’єднані арками. 



Чотири стіни храму 

об’єднані однією 

главою — чотири 

сторони світу під 

владою єдиної 

Всесвітньої церкви.



Іноді храми мають круглу основу, коло символізує вічне 

життя на небесах.



Глави православних 

храмів обов’язково 

увінчані хрестом. Це 

знак рятівної жертви 

Христа. Піднесенням 

у небо він указує 

віруючим шлях до 

Царства Небесного.



Часто в основі хреста видно півмісяць—образ якоря. Ще в 

стародавні часи якір був символом порятунку.



Характерна форма бані, 

нагадує полум’я свічки —

символ безперестанного 

молитовного звертання до 

Бога. 



Кількість глав  храму теж має 
символічне значення.

Одна глава храму означає, що Бог 
єдиний. 

Три глави означають Трійцю. 



П’ять глав (одна 

вища від інших) 

символізують 

Христа і 

чотирьох 

євангелістів.



Сім глав — сім днів 

творіння, сім 

церковних таїнств 

(хрещення, 

миропомазання, 

причастя, покаяння, 

священство, шлюб 

і соборування).



Дев’ять глав — дев’ять 

ангельських чинів.

Тринадцять — Христос 

і дванадцять апостолів.



Головний вхід у храм 

завжди розташований 

із західного боку.

При вході в храм 

людина звернена 

обличчям до сходу —

там розміщений 

вівтар, найважливіша 
частина храму.



АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ (ХІV— ХVІ ст.)

У польсько-литовський 

період (ХІV— ХVІ ст.) 

культурний центр України 

перемістився до 

Галицько-Волинського 

князівства. Деякі фахівці 

називають цей період 

східнослов’янським 

Відродженням. 

На розвиток українського 

мистецтва впливали 

насамперед ренесансні

П’ятницька церква у Чернігові

традиції, що змінили візантійські, нерідко перемішуючись 

із романськими й готичними. 



Ідеї 

Ренесансу 

відкривали 

нові обрії для 

вітчизняного 

мистецтва, 

якому 

вдалося 

зберегти й 

продовжити 

самобутні 

досягнення 

попередньої 

епохи 

Київської 

Русі.

Покровська церква-фортеця у 

Сутківцях, Хмельницька обл.

Охарактеризуйте будівлю храму.



Як і в Європі, на теренах 

України будували замки: 

в Хотині, Кам’янці-

Подільському, 

Меджибожі, Олеську, 

Мукачеві та ін. 

Найстарішим є Луцький 

замок (сер. ХІV ст.). Усі 

споруди, навіть церкви, 

будували як фортеці.

Луцький замок.mkv


Оборонно-палацову архітектуру магнатських резиденцій 

Львівщини репрезентують такі замки: Підгорецький, 

Олеський, Золочівський, замок у місті Жовква. Історія цих 

пам’яток оповита містикою, сповнена легенд і таємниць.

Підгорецький замок

Олеський замок

Золочівський замок



Жовківський замок



АРХІТЕКТУРА ЛЬВОВА
Провідну роль у 

розвитку 

мистецтва тієї 

доби відігравав 

Львів. Нові 

західні ідеї митці 

творчо 

поєднували з 

національними 

традиціями. 

Приміром, 

кам’яниця 

заможного 

купця 

Костянтина 

Корнякта

нагадує палац 

(архітектор 

Петро Барбон).

Чорна кам'яниця (сюжет до програми ТЕМА_ Будівлі Львова).mkv


АРХІТЕКТУРА ЛЬВОВА

Архітектурний ансамбль православного Львівського братства 

об’єднує  Успенську церкву, монументальну вежу Корнякта та 

каплицю Трьох Святителів. У спорудах помітні риси української 

народної дерев’яної архітектури.

Храмовий комплекс Успенської церкви в серці середньовічного Львова.mp4


АРХІТЕКТУРА ЛЬВОВА
Декоративний рельєф фасаду каплиці Боїмів і статуї святих у нішах 

між колонами — зразок синтезу архітектури й скульптури.

Каплиця Боїмів у Львові.mkv


Стеля поділена на квадрати, в кожному з яких розміщено погруддя 

святого або ангела. Ця пам’ятка свідчить, що мистецтво України, 

попри всю його національну своєрідність, належить до 

європейського культурного регіону.



Дерев’яні церкви

В Україні близько трьох тисяч дерев’яних культових споруд, 

що збереглися з XV— XVIII ст. Більшість церков розміщені в 

західному регіоні. За формою ці храми унікальні: візуально 

вони нерідко нагадують тризуб або свічник-трійцю. Форми 

деяких храмів інші, що пояснюється впливом готичного 

римо-католицького стилю архітектури. Здебільшого ці 

споруди не перебудовували десятиліттями, багато з них з 

різних причин було втрачено. Дзвіниці розміщували окремо 

від церков. Імовірно, колись вони відігравали роль 

сторожових веж. Кілька пам’яток дерев’яної архітектури 

нашої країни внесені до списку об’єктів Світової спадщини 

ЮНЕСКО (2013). Це 16 українських церков карпатського 

регіону (8 із них розташовані у Польщі, 8 — в Україні).



Церква Святого  Юра,  м.  Дрогобич



Церква Вознесіння Господнього у Ясіні



Церква Пресвятої Трійці, Львів

Українські дерев'яні церкви. Церква Пресвятої Трійці ЛЬВІВ СИХІВ.mkv


Дерев’яна українська 
козацька церква 
XVIII ст., с. Седнів, 
Чернігівська область. 



Церква Святого Духа  в  Рогатині



Церква Воздвиження Святого Хреста, м. Дрогобич



Домашнє завдання на вибір:

1. Замалюйте характерні архітектурні елементи споруд, які вам 

найбільше сподобалися (у вигляді схеми, ескізів, етюдів).

2. Зробіть світлини споруд свого краю, які потребують 

реставрації.

Фото виконаного домашнього завдання присилати 

на електронну адресу irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

