


СОФІЙСЬКИЙ СОБОР 
 Створений в XI сторіччі. 

Заввишки храм приблизно з 
13-поверховий будинок. Він 
уміщує до трьох тисяч 
людей. 

 Саме тут коронували князів 
на київський престол. 

 Тут містилася перша на Русі 
бібліотека. В ній було понад 
тисячу книжок.  

 Софійський собор та його 
пам'ятки архітектури XVIII 
ст. викликають постійний 
інтерес у туристів і гостей 
Києва, входить до складу  

    «7 чудес України». 



ЗОЛОТІ ВОРОТА 
 Золоті ворота були 

парадним  в'їздом до 
Києва.  

 Могутня бойова вежа 
воріт викликала 
захоплення сучасників та 
наводила жах на ворогів. 

 Відкриття павільйону-
реконструкції „Золоті 
ворота" було приурочене 
до святкування 1500-
річчя Києва у травні 1982 
року.  



КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА 
 Монастир було засновано у 1051 

р. в печерах. Звідси й походить 
його назва – Печерський. 

 У ХІІ ст. монастир отримав статус 
«лаври» - головного великого 
монастиря.  

 Нині тут розміщений музей, де 
зберігаються шедеври ювелірного 
мистецтва, старовинні книги, 
витвори мистецтва різних часів та 
народів. 

 На території Лаври відкрито 
історико-культурний заповідник.  

 Входить до списку “7 чудес 
України”. 



ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК 
у Львівській області 

 У ХІІІ ст. виник на 
високому пагорбі у 
Олеську замок.  

 У середині ХVІ ст. замок 
успішно витримав 
татарські набіги.  

 Зараз тут відкрито 
філіал Львівської 
картинної галереї.  

 Зібрана колекція 
дерев´яних скульптур 
ХІV – ХІХ ст., стародавні 
меблі та живопис. 



ВИСОКИЙ ЗАМОК 
 У 16-17ст. на Замковій горі 

збудували укріплення.  

 Новий мурований замок 
виріс в XIV ст. на 
підвалинах свого 
попередника, дерев'яного 
замку.  

 Місце вибрали вдале: гора 
була високою і крутою, а 
тому укріплення здавалося 
неприступним. Підземелля 
замку використовувались 
як в'язниця. 



В ЧЕРНІГОВІ 



СПАСЬКИЙ СОБОР В ЧЕРНІГОВІ 
 На давньому валу 

(Дитинці), де колись 
жили родовиті люди 
Чернігова, височіє 
Спасо-
Преображенський 
собор – усипальниця 
чернігівських князів.  

 Його звели 1036 р. 
за наказом князя 
Мстислава 
Хороброго. 



ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА В ЧЕРНІГОВІ 

 Монастирська Свято-
Іллінська церква 

   (1069 р.) знаходиться 
біля Антонієвих печер.  

 За легендою, після 
смерті Богдана 
Хмельницького у 1662 р. 
з очей Іллінської 
чудотворної ікони 
Богоматері текли сльози 
протягом 10 днів. 



П´ЯТНИЦЬКА ЦЕРКВА  
В ЧЕРНІГОВІ 

 П'ятницька церква 
будувалася одночасно з 
Софією Київською (ХІІ – 
ХІІІ ст.).  

 Її будівельники вмурували 
в стіни глиняні горщики на 
певній відстані один від 
одного, тому церква 
вирізняється дивовижною 
акустикою. 



У ТЕРНОПОЛІ 

 Старий замок 



СТАРИЙ ЗАМОК У ТЕРНОПОЛІ 
 Споруджений у  

   1540 р. на місці 
колишнього 
поселення Сопільче.  

 У ХІХ ст. 
перебудований у 
палац, усі його 
оборонні споруди 
були розібрані. 

 У 1954 р. проведено 
капітальний ремонт. 



ЗДВИЖСЬКА ЦЕРКВА  
У ТЕРНОПОЛІ 

 Здвижська церква 
(Воздвиження Чесного 
Хреста) існувала 
задовго до заснування 
міста Тернополя у ХV ст.  

 
 Її називають “Церквою 

над озером”.  
 
 У її архітектурі 

використано 
давньоукраїнські 
будівельні традиції. 
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ЦЕРКВА РІЗДВА ХРИСТОВОГО  
У ТЕРНОПОЛІ 

 Церква Різдва 
Христового споруджена 
була в центрі Тернополя 
з перших днів існування 
самого міста (1540 р.). 

  Спершу вона була 
дерев'яна, а коли 
згоріла (кінець ХVІ ст.), 
на тому місці 
побудувано нову, 
муровану, у формі 
листка конюшини. 



СОБОРИ В ЧЕРКАСАХ 



МУЗЕЇ 

КРАЄЗНАВЧИЙ 

 ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ 

ПРИРОДНИЧИЙ 

БОЙОВОЇ ТА ТРУДОВОЇ 
СЛАВИ 

КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ 

МЕМОРІАЛЬНИЙ 



АПТЕКА – МУЗЕЙ ЛЬВОВА 



ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ 
 В КИЄВІ 



МУЗЕЙ СЕРГІЯ КОРОЛЬОВА  
В ЖИТОМИРІ 



МУЗЕЇ ЧЕРКАЩИНИ 

Черкаський 
краєзнавчий музей  

Музей Шевченка 

Тарасова гора 
 в Каневі 



МУЗЕЙ О. С. ПУШКІНА  
і П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО  

в КАМ”ЯНЦІ 




