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Шлях до пізнання народу 

лежить через реконструкцію 

його духовних цінностей. 

Потреба звернення до свого 

ціннісного багатства завжди 

з'являється в часи, коли народ 

виходить на дорогу 

національної незалежності. 

Український народ переживає 

саме такі часи, і звернення до 

його духовних цінностей випливає із завдань розвитку національної 

державності, побудови цивілізованого суспільства, національного й 

духовного відродження України. Вирішення цих завдань неможливе без 

опори на сформовані впродовж століть ціннісні пріоритети нашого 

народу, завдяки яким він зберіг свою ідентичність, зміг протистояти 

політиці денаціоналізації в умовах чужоземного поневолення і 

розвинути свою національну культуру – одну з найдревніших в Європі, 

зайняти гідне місце у світовій співдружності народів.  

Саме в 2018 році виповнюється 1030 років як сталася доленосна 

подія на всі часи в житті «праматері» сучасної України – Київської Русі-

України – прийняття хрещення Київської Русі-України. Минулого року, 

8 серпня 2017 року, Президент України підписав указ №214/2017 про 

підготовку і відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.      

А також цього року виповнюється 10-річниця святкування на 

офіційному державному рівні Дня хрещення Київської Русі. 

(З 2008 року, враховуючи значення православних традицій в історії 

і розвитку українського суспільства, на підтримку ініціативи 

Національної ради з питань культури і духовності, Українського фонду 

культури, Української православної церкви, Української православної 

церкви Київського патріархату, Української автокефальної 

православної церкви та громадськості, указом президента України 

Віктора Ющенка № 668/2008 від 25 липня 2008 року День хрещення 

Київської Русі був оголошений державним святом України. 

Відзначається це свято 28 липня – у день пам’яті князя Володимира – 

хрестителя Київської Русі.) 

Запровадження християнства на Русі сприяло зміцненню 

державності, поширенню писемності, створенню визначних пам'яток 

літератури. Під його впливом розвинувся живопис, кам'яна архітектура, 
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музичне мистецтво, розширювалися і зміцнювалися культурні зв'язки 

Русі з Візантією, Болгарією, країнами Західної Європи. 

Україна багата своїми духовними і культурними здобутками. 

Святиня Київської Русі-України й сучасної України як право-

наслідувачки – Києво-Печерська Лавра – є перлиною зодчих давнини, 

що збереглася до сьогодення і є об'єктом Світової культурної 

спадщини. Краса і духовна велич архітектурного ансамблю не тільки 

слова, але й доказ того що вона є спорудою, яка захищена міжнародною 

організацією ЮНЕСКО. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні 

налічує 12 соборів і церков та Стародавнє місто Херсонес Таврійський 

та його хора, що є культурно-духовним вінцем народу України. Безліч 

культурно-природних об'єктів розташовано на території нашої держави, 

а також об'єкти-кандидати до списку спадщини ЮНЕСКО. Пишаймося!  

Так сталося, що 27 квітня 2017 року 

Європейський парламент прийняв 

рішення відзначити 2018 рік, як рік 

Культурної спадщини в Європі. З такою 

ініціативою виступила група на чолі з 

членом Єврокомісії з питань освіти, 

культури, молоді та спорту Тібор 

Наврачічем, і її підтримав 

Європарламент, Рада ЄС і голова 

Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Цей масштабний проект допоможе 

донести до великої кількості людей про багатющу європейську 

культурну спадщину, аби вони дізналися про неї, оцінили це багатство, 

допомогли його зберегти і примножити. Європейський рік культурної 

спадщини передбачає події і заходи, організовані по всій Європі. Ця 

ініціатива спрямована на відкриття більшого доступу до Культурної 

Спадщини Європи та залучити більше європейців до участі у 

збереженні унікальної культурної спадщини Європи. 

Україна – європейська держава з багатою історією та культурою, 

тому одним із пріоритетних дій Уряду на 2018 рік для Мінкульту 

визначено проведення заходів із збереження культурної спадщини, у 

тому числі створення електронного інформаційного ресурсу культурної 

спадщини і культурних цінностей. 

«Нами ініційовано проголошення 2018 року – роком збереження 

культурної спадщини в Україні, це дасть можливість звернути увагу 

всіх регіонів на відродження заповідників, пам’яток, мистецьких 
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закладів і стане добрим імпульсом до розвитку культури в Україні в 

цілому», – відзначив Євген Нищук. 

(З виступу Міністра культури на засіданні Пленуму ЦК Профспілки 

працівників культури України) 

Кабінет Міністрів України підтримав проект указу Президента 

України про оголошення 2018 року Роком охорони культурної 

спадщини. Такий культурний зв'язок доводить, що український народ 

інтегрувався до Європейської спільноти ще за часів сивої давнини. 

Впевнено можна сказати, ми є «рідня» бо Володимир І Хреститель був 

одружений на принцесі Анні візантійській, син його Ярослав Мудрий 

на шведській принцесі Інгігерді, а його доньки були дружинами королів 

європейських країн Франції, Угорщини, Норвегії тощо. 

Збереження і передача національної пам’яті та її духовно-

морального стрижня – це справа не тільки усього громадянського 

суспільства, а й бібліотеки як соціального інституту. Така діяльність 

бібліотек сприяє росту національної самосвідомості, піднесенню 

почуття національної гордості за свою історію, культуру, мову, звичаї 

та традиції. 

Харківська обласна бібліотека для юнацтва пропонує вам такі 

заходи: караван історій «Джерело України як нації – Хрещення Русі-

України»; 
Архітектурний калейдоскоп «Світова спадщина ЮНЕСКО в 

Україні: духовні місця» дасть змогу наблизитися до об'єктів культурної 

спадщини та ознайомитися з надбаннями віків.; 

EuroFest cultural heritage/ЄвроФест культурної спадщини (Етно-

Майданчик «Традиції, звичаї та обряди народів Європи») розкриє 

побутові традиційні грані культури європейських країн та України, й 

автентичні елементи нематеріальної спадщини Слобожанщини. 

 

Джерело України як нації – Хрещення Русі-України 

(караван історій) 

Ведучий І. …Першим, звісно було Слово. Самодостатнє, самочинне, 

самознанне. Слова – це вербальний код Світової душі. Слово є 

ідеальним, найкращим, найтривкішим формо-і змістоутворювальним 

будівельним матеріалом. Найвеличніший храм, споруджений 

людством, – словесний, словотвірний, словоспасенний. Слово – 
духовна частка Бога. 
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А зараз послухайте уривок зі Святого Письма як формувався 

духовний світ. 

Перше було Слово… 

1.Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. 

2.Воно в Бога було споконвіку. 

3.Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без 

Нього. 

4.І життя було в Нім, а життя було світлом людей. 

5. А Світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. 

6.Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. 

…………………………………………………………………………………….. 
28 .Це в Віфанії діялося, на тім боці Йордану, де христив був Іван. 

…………………………………………………………………………………………….. 
35. Наступного дня стояв знову Іван та двоє його учнів. 

36. І,поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав : Ото Агнець Божий! 

37. І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. 

.................................................................................................................... 

40. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за Ним, був 

Андрій, брат Симона Петра. 

( Євангеліє від Івана розділ І ( переклад укр.мовою І.Огієнка )) 
 

Ведучий ІІ. Наш караван історій прямує далі. І в наступній історії ви 

дізнаєтесь: «Хто ж такий Андрій та по яких світах й країнах довелося 

йому подорожувати?» Отже Житіє Святого Андрія Первозванного. 

Житіє святого Андрія Первозванного 
Апостол Андрій був з роду єврейського, з Віфсаїди галілейської, 

рибалка, брат Апостола Петра. Спочатку він був учнем Іоанна 

Хрестителя. Як тільки Предтеча, поглянувши на Ісуса, що проходив 

поблизу, сказав: «Ото Агнець Божий!», Андрій пішов за Ісусом і став 

Його першим учнем. Він тому і названий Первозванним. (Матв. IV, 

18- 19).  

Андрій займає почесне місце серед 12 Апостолів.  

Слово Боже Андрій проповідував у багатьох країнах Азії та 

Європи. Для проповіді Євангелія він здійснив три подорожі. Перша 

подорож була в Антіохію Сирійську, в Тіану, в Синоп. Із Синопа 
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Первозванний прибув у Амасію (сучасна Туреччина), що на березі 

Понта (Чорне море); відвідав також Трапезонт, звідти попрямував до 

Іверії, а далі в землю Парфян і повернувся до Єрусалима на свято 

Пасхи.  

Після празника П'ятидесятниці святий Апостол Андрій вирушив 

у свою другу подорож для проповіді Євангелія і побудови церков. З 

Єрусалима він знову прибув у Антіохію Сирійську, далі у Ефес, 

Лаодикію, Нікею, де Апостол Андрій пробув два роки і багатьох 

язичників навернув до віри Христової. Потім попрямував до 

Нікомідії, звідти відплив морем у віфанське місто Халкидон, відвідав 

Іраклію і Амстриду, в якій залишався тривалий час, просвіщаючи 

багатьох світлом Євангелія.  

Із Амастриди прибув у місто Харакон. Далі поплив до Синопа. З 

великим успіхом проповідував віру Христову в Неокесарії, дістався 

міста Самосата у Вірменії, звідти повернувся в Єрусалим на Пасху.  

Із Єрусалима Андрій Первозванний вирушив у третю і останню 

свою подорож для навернення в Христову віру язичників та 

іудеїв. Прибув в Едес, відвідав Сванетію, дійшов до Осетії, звідки 

рушив до Абхазії і зупинився в місті Севасті (Сухумі), потім морем 

дістався землі Джієстов. Далі відвідав приморське місто Воспор 

(Керч). Прямуючи вздовж південного берега Тавриди, відвідав 

Феодосію, а далі рушив до Херсонеса. 

Припускають, що Апостол Андрій поплив по Дніпру в Скіфію. З 

описів письменників III ст. Іполита і Оригена відомо, що 

Первозванний Апостол відвідав місця, де згодом виник Київ. 

Літописець Нестор оповідає: 

«Бачите гори ці, — сказав 

Апостол своїм учням, — на цих 

горах засяє благодать Божа і 

буде велике місто і багато церков 

буде споруджено Господом». На 

місці, де перебував Апостол, він 

поставив хрест, де зараз стоїть. 

Від гір київських Апостол Андрій 

дійшов до озера Ільменя.  

фото 1. Андріївська церква  

(Андріївський узвіз.Київ) 



фото 2. Невеличка церква апостола Андрія 

Первозванного на Печерську знаходиться недалеко 

від Києво-Печерської Лаври навпроти 

Аскольдової могили 

Ведучий І. От ми й опинилися з 

вами в стародавньому стольному 

граді – Києві, в часи Київської 

Русі, коли на пагорбах стояли ще 

поганські ідоли та сповідували 

язичницькі звичаї та обряди. 

Пам'ять століть донесла до наших 

днів відомості про славнозвісних 

правителів Київської Русі – княгиню Ольгу та князя Володимира І. 

Першою правителькою Русі, що офіційно прийняла християнство, 

стала вдова князя Ігоря, княгиня Ольга. 
А зараз познайомимося з цими державними діячами, які 

прийняли хрещення та обрали новий цивілізований європейський 

шлях розвитку.  

Княгиня Ольга та Князь Володимир Великий 
Ведучий ІІ: Князь 

Володимир Великий та 

княгиня Ольга – це ті, кого 

справедливо вважають 

першими символами 

українського християнства. 

Церква прославила їх обох 

як святих, у лику 

рівноапостольних.  

Ольга (у хрещенні – Олена) 

народилася близько 890 

року. Місце її народження 

достеменно не відоме. Імовірно, вона була варязького походження і 

приїхала із псковських земель – саме такої версії дотримуються 

“Повість временних літ” і церковне житіє святої княгині Ольги. 

Однак існує ряд версій, що виводять її походження з Болгарії, 

Галичини тощо. 

903 року Ольга стала дружиною київського князя Ігоря 

Рюриковича. Шлюб виявився щасливим і тривав понад сорок років. 
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Але близько 945 року Ігор потрапив у полон до непокірного племені 

древлян, які стратили його, після чого відправили до Ольги послів із 

пропозицією стати дружиною древлянського князя Мала. Помста 

Ольги за смeрть чоловіка і спалення нею древлянського міста 

Іскоростень (сучасний Коростень) увійшла в історію і за століття 

обросла безліччю деталей, часом сумнівних із погляду здорового 

глузду. 

По смeрті чоловіка Ольга стала правити Руссю як регентка при 

своєму синові – неповнолітньому Святославі. 957 року вона відвідала 

Константинополь, де зустрілася з візантійським імператором 

Константином Порфірородним. Під час її перебування у 957 р. у 

Константинополі було докладено чимало зусиль, щоб здобути 

найвищого державного титулу “дочки” імператора, для чого Ольга 

приватно (найправдоподібніше - у Києві, у 955 р.) приймає хрещення. 

У своєму почті Ольга мала пресвітера Григорія, про що докладно 

оповідає Константин Багрянородний. По-перше, не одержавши 

політичних переваг від Візантії, вона повернула свій погляд на Захід, 

запросивши священнослужителів з німецького королівства. За 

свідченням німецьких хроністів, посли від княгині Ольги у 959 р. 

“просили посвятити для цього народу єпископа і священників”. У 

відповідь було прислано на Русь посольство на чолі з єпископом 

Адальбертом. Проте вже у 962 р. він повернувся ні з чим. 

По-друге, намагання зберегти власну самобутність між Заходом і 

Сходом приводило до того, що в києво-руському суспільстві 

періодично відбувалося реставрування язичництва. Діяльність Ольги 

не знаходила підтримки і розуміння у її найближчому оточенні. 

Навіть син Святослав, незважаючи на вмовляння матері, 

відмовляється від прийняття 

християнства, але його сини Ярополк і 

Олег, ймовірно, вже були 

християнами. 

Хоча сама княгиня була 

християнкою, їй, попри всі зусилля, не 

вдалося утвердити християнство як 

державну релігію й навернути 

Святослава. Утім, син дозволив 

поховати матір за християнським 

обрядом після її смeрті 969 року. 
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Ведучий І. Святу справу княгині Ольги продовжив її онук – князь 

Володимир, син князя Святослава. Народився майбутній князь 954 

року в Києві. Період його князювання в Києві тривалий — 35 років — 

від 980 до 1015 року. На початку свого правління він був затятим 

поганином: споруджував капища на честь язичницьких богів, мав 

велику кількість дружин та наложниць. 

Але все змінилося, коли, прагнучи вигідного династичного союзу 

з Візантією, Володимир прийшов до Христової віри: імператор 

Василій ІІ пообіцяв віддати за нього свою сестру Анну за умови, що 

князь охреститься сам і зробить християнство державною релігією на 

Русі. Це й сталося 988 року, коли повалені ідоли поступилися місцем 

світлу Хреста Господнього.   

Існує багато версій щодо часу і місця хрещення князя. Літопис 

говорить про 988 рік. А ось щодо місця, то найбільша суперечка існує 

чи в Херсонесі, чи в 

Києві. Після свого 

хрещення Володимир 

наказав киянам 

хреститися, а 

поганських ідолів 

скинути у Дніпро. 

Якщо хрещення киян 

відбулося більш-менш 

без насильства, то в 

інших удільних 

князівствах, як згадує 

літопис, княжі воєводи 

хрестили мечем і вогнем. 

За наказом князя 

збудували чимало храмів, 

зокрема Десятинну церкву 

в Києві. 

Ведучий ІІ. З появою першої 

церкви, Церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці 

(Десятинної церкви), та 

поширенням духовної культури по всій території Київської Русі-

України з'являються ревні адепти віри Христової. 
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Наступна оповідка буде якраз про одного із засновників Києво-

Печерського монастиря. В 2018 році православні вшановуватимуть 

пам'ять Антонія Печерського (983-1073), церковного діяча Київської 

Русі, якому цього року виповнюється 1035 років від дня народження. 

Житіє Антонія Печерського 
Ведучий І. Антоній Печерський, церковний діяч Київської Русі, 

один із засновників Києво-Печерського монастиря. Києво-

Печерський монастир, який згодом одержав почесний титул лаври, 

завжди відігравав особливу роль у духовній історії Київської Русі й 

усього східнослов'янського православного світу. Його засновник, 

преподобний Антоній, у миру Антипа, народився в давньому місті 

Любечі на Дніпрі в 983 р. Хрещення Русі й організація при 

Десятинній церкві першої школи сприяли прилученню молодих 

русичів до вершин християнського духовного життя. Антипа з юних 

літ присвятив себе богоугодному подвижництву, мріючи про чернече 

служіння. Проте монастирське життя було тоді на Русі ще мало 

відоме. Тому юнак вирушив у Візантію, що славилася своїми 

монастирями, й оселився на святій горі Афон. Тут, на вузькому 

гористому півострові, який врізався в Егейське море, здавна був 

усесвітньо відомий центр православного чернецтва.  

Ведучий ІІ. Праведне життя і премудрість афонських ченців 

справили на молодого Антипу величезне враження, й він вирішив 

залишитися на святій горі. Його наставником став праведний 

Філофей. Невдовзі Антипа прийняв від нього постриг під ім'ям 

Антонія. Ім'я було обрано не випадково: цим Філофей виразив надію, 

що пострижений ним слов'янин стане для Русі тим, чим Антоній 

Великий, батько східного чернецтва, був для Єгипту і всього 

православного світу. 

За порадою наставника, Антоній, якому було вже близько 

тридцяти років, у 1013 р. повернувся на Русь, щоб проповідувати 

чернече життя. Проте, відвідавши монастирі біля Києва, він 

залишився невдоволений їх устроєм. Вони не мали того високого 

чину і статуту, з якими Антоній зріднився на Афоні. 

1017 p., з початком кривавих усобиць після смерті князя 

Володимира, Антоній повертається до усамітненого життя на святій 

горі, але через десять років знову опиняється в Києві. На той час 

Ярослав, утвердившись на престолі, взявся до будівництва храмів і 

розвитку духовного життя на Русі. 
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У Києві Антоній зблизився з Іларіоном, пресвітером церкви у 

князівській заміській резиденції Берестові (на сучасному Печерську), 

який жив переважно у столиці при князі Ярославі.   

Ведучий І. Слава про праведність і мудрість Антонія швидко 

розходилася столицею та околицями, й до нього звідусіль потяглися 

люди. Разом із ним жили дванадцять учнів. Вони почали 

розширювати печерний монастир, викопали кілька келій і збудували 

під землею невелику церкву, на зразок афонських храмів. У ті роки з 

преподобним Антонієм зустрічався і Ярослав Мудрий, чия заміська 

резиденція Берестове була неподалік. Антоній справляв на князя та 

його сім'ю просвітницький духовний вплив. 

До кінця правління Ярослава Володимировича авторитет Антонія 

на Русі був настільки високий, що Ізяслав Ярославич, який 

успадкував 1054 р. великокнязівський престол, насамперед прийшов 

до старця за благословенням. Він передав ченцям, які зібралися 

довкола Антонія, Берестову гору, де почав розростатися Печерський 

монастир. 

У монастирі біля Антонія жили відомі церковні та громадські 

діячі Київської Русі, зокрема й Никон, колишній митрополит Іларіон.  

В останні роки князювання Ізяслава Ярославича до печерських 

ченців приєднався двадцятирічний, сповнений чернечого благочестя 

Феодосій. Напучування й постриг юнака, який незабаром прославив 

Печерський монастир, Антоній доручив Никону. 

Ведучий ІІ Антоній, особливо у похилому віці, віддавав перевагу 

схимництву. До нього приєдналося кілька учнів, готових прийняти 

найсуворішу аскезу печерного затворництва. Там, де Антоній 

викопав собі нову печерку, невдовзі виникли Ближні, або Антонієві, 

печери, а неподалік виріс ансамбль Верхньої лаври. Основою його 

став закладений іще за життя святого старця Успенський собор — 

головний храм Києво-Печерського монастиря. 

Церковні перекази розповідають про віщунські здібності 

Антонія. Так, він попереджав синів Ярослава Мудрого — Ізяслава 

Київського, Святослава Чернігівського і Всеволода Переяславського 

— про поразку від половців на річці Альті, яка мала статися, а 

Шимону, сину варязького князя Африкана, який був у них на службі, 

передрік, що він не тільки уникне смерті в цій битві, уже 

перебуваючи серед трупів, а стане першим, кого аж через багато 
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років поховають у кам'яному храмі Печерського монастиря (тоді ще 

не побудованого). Все сталося саме так. 

Ведучий І. Антоній дожив до глибокої старості й пішов із життя в 

1073-му. Зі смертю святого пов'язана таємнича легенда про чудесне 

втаєння його мощей у печері, де він помер і куди Бог не дозволяє 

нікому проникати. 

Пам'ять про преподобного Антонія Печерського свято шанує 

православна церква. З нього в Україні почалася жива чернеча 

традиція, яка не переривається й досі і яка увібрала в себе високе 

чернече благочестя афонських старців. 

Ведучий ІІ. Наш караван історій пройшов історично-духовний шлях 

від Слова до прийняття Хрещення Київської Русі-України та 

поширення філософії чернецтва Антонія Печерського. 

Наостанок хочемо додати вже сучасне бачення цієї важливої 

події в житті великої за розмірами і культурним надбанням держави – 

Київської Русі-України. 

Хрещення Київської Русі : правда,версії й міфи 

Після здобуття незалежності ми хочемо знати справжню історію 

України. Саме справжню, яка опирається на документи і знахідки, а 

не ту, що писалася на замовлення імперськими істориками в різні 

часи. 

 Поширення християнства на українських землях датують І ст., 

пов’язуючи з легендарним перебуванням на Київських пагорбах 

апостола Андрія Первозваного; його ж перебування з місією в Криму 

історики загалом не ставлять під сумнів. Більш чіткі історичні дані є 

про перших християн-мучеників в Криму, зокрема тут загинув 

мученицькою смертю один з перших Римських архієреїв Папа 

Климентій І. Його голову пізніше відшукали св. Кирило та Мефодій. 

 Ведучий І. Перші 

християни на Русі. У 

православній традиції 

прийнято вважати, що 

Володимир Святославич 

був не першим київським 

князем, який прийняв 

християнство. У 860 році 

київські князі Аскольд і 

Дір зробили сміливий 
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військовий похід на Константинополь. Це був похід не 

завойовницький, а скоріше морський рейд в стилі вікінгів. 

Пограбувавши Візантію, князі повернулися додому. 

Імператор Візантії Фотій I після цього випадку логічно розсудив, 

що мати під боком агресивного сусіда-язичника, який живе частково 

за скандинавськими традиціями – собі дорожче. Тому негайно 

відправив до Києва посольство з наміром хоча б хрестити північних 

варварів. І йому це вдалося. Згідно «Історії російської церкви» 

митрополита Макарія, Аскольд, Дір та частина київської знаті 

прийняли християнство. 
 І вже нове піднесення християнства на Русі розпочалося при 

святій княгині Ользі, яка визнана також рівноапостольною. Більш 

того, за деякими даними християнству симпатизував Ярополк 

Святославич, брат Володимира Хрестителя. Більше того, є версія, що 

Ярополк навіть встиг хреститись раніше за брата. 

Паралельно зі зміною релігії правлячої верхівки, відбувається і 

християнізація низів. У похованнях починаючи з середини Х століття 

археологи періодично знаходять натільні хрести, а значить, 

християни були і серед простих селян та городян. 

 Натомість на західноукраїнських землях християнство 

поширилося у ІХ-Х ст. з Моравії, де Церкву заснували 

рівноапостольні свв. Мефодій і Кирило. 

Тому хрещення Русі князем Володимиром було продовженням 

тривалого процесу християнізації Київської Русі. 

Ведучий І. Де саме сталося хрещення Київської Русі : Дніпро або 

Почайна? 

Основною відмінністю хрещення Володимира від прийняття 

християнства Аскольдом, Діром і Ольгою, було його бажання не 

тільки хреститися індивідуально, але і змінити державну релігію в 

цілому.  

Ось тільки до кінця не зрозуміло, де саме відбувалася ця 

епохальна подія. Сам Володимир хрестився в Херсонесі трохи 

раніше, а ось де він хрестив своїх підданих – питання відкрите. 

Прийнято вважати, що киян хрестили в точці, де в Дніпро впадала 

Почайна, його приток. Десь в районі сучасної Поштової площі. Але 

треба розуміти, що це досить умовна інформація. Точне місце 

розташування Почайни нам невідоме, вона давно припинила своє 

існування з природних причин, розмилася. Основна частина річки 
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текла в районі сучасної Петрівки і далі до Вишгорода. Водити киян в 

таку, за мірками того часу, далечінь, Володимир навряд чи став би. 

Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на межі Києва в 988 році. 

Так що питання місця хрещення залишається дискусійним. 

Почайна – 

легендарна ріка, що 

текла територією 

Оболоні, у водах якої 

князь Володимир 

хрестив Київську 

Русь. Тривалий час її 

вважали втраченою, а 

вірніше – впадаючою 

в Дніпро внаслідок 

розмиття пісчаної 

дамби, що їх поділяла. Але в 2015 році громадська активістка 

Аннабела Морина, вивчивши безліч давніх мап і документів, довела, 

що крізь століття після хрещення киян, Почайна продовжує своє 

існування на Оболоні. Завдяки цьому сенсаційному відкриттю, назва 

вельми особливої ріки повернулося на мапу Києва. 

Міні-фільм, створений зусиллями громадського руху 

«Почайна», розповідає історію водоймища здавна до сьогодення. 
Река Почайна жива! Найди её на Оболони в Киеве. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=712&v=0tpzNlAEI1c  
Історія, якою варто пишатись! Київська Русь 

https://www.youtube.com/watch?v=o3qS9qbGH3k  
 

«Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні : духовні місця» 
(архітектурний калейдоскоп) 

1. Херсонес Таврійський.  

422 року до нашої ери на 

Кримському узбережжі 

з’явилися колоністи з 

грецької провінції Гераклія – 

вони й звели могутню 

фортецю та місто, назване 

Херсонесом. Певний час 

Херсонес Таврійський навіть 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=712&v=0tpzNlAEI1c
https://www.youtube.com/watch?v=o3qS9qbGH3k
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був самодостатньою демократичною державою, яка мала навіть 

власні гроші. Населення займалося мирним промислом – 

виноградарством і виноробством, рибальством і торгівлею худобою 

та рибою. Край миру поклали спочатку набіги скіфів, а потім 

примусове приєднання до Боспорської держави царя Мітридата. 

Наступним "дахом" для Херсонеса став Рим – містом зацікавився сам 

великий Гай Юлій Цезар. У фортеці Херсонеса з того часу базувалися 

три римські легіони, а в гавані – військові римські кораблі. 

Ще на початку IV століття в Херсонесі з’являються перші 

християни, а вже в наступному столітті воно стає тут офіційною 

релігією. До введення християнства на Русі залишається ще понад 

500 років… Херсонес в часи його належності Візантії русичі називали 

Корсунем. 

Саме із завоювання Херсонеса (Корсуня) дружиною київського 

князя Володимира і розпочалася історія християнізації нашого краю. 

988 року, після кількох місяців облоги, русичі захопили це древнє 

місто. Саме в Херсонесі, згідно з літописними даними, хрестився 

князь Володимир. Після цього він одружився з донькою 

візантійського царя, а на всій території Русі люд почали хрестити, 

впроваджуючи віру в єдиного Бога замість язичництва. 

Ордою хана Едигея кримський Корсунь було остаточно 

зруйновано 1399 року.  

Цікаві факти з історії кримського Корсуня: 
– У Херсонесі-Корсуні відбували заслання політичні противники 

Візантії – Папа Римський Мартин, скинуті імператори та невдахи-

претенденти на константинопольський престол 

– Абсолютно добровільно і навіть із задоволенням тут бували 

грецька царівна Ольга і грецький принц Георгій, герцог Спартський 

Костянтин, російські імператори Олександр ІІІ та Микола ІІ. 

– На території руїн Херсонеса є мідний дзвін на кам’яних опорах. 

Його відлито 1778 року з гармат, відбитих у турків російсько-

українськими військами. 1856 року цей дзвін захопили французи, які 

вивезли його до Парижа і встановили у знаменитому соборі Нотр 

Дам де Парі. 1913 року дзвін знову повернувся до Херсонеса. А в 

радянські часи біля нього знімали сценку фільма "Пригоди Буратіно". 

Саме тут було відзнято Поле чудес, де закопувалися гроші – ще один 

момент символізму в історії зображення на одногривневій купюрі…  
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2. Києво-Печерська 

лавра зіграла важливу 

роль у розвитку 

давньоруської культури, 

вона була центром 

літописання. Тут 

перекладалися на 

церковнослов’янську мову 

і переписувалися твори 

іноземних авторів. У лаврі 

працювали відомі 

літописці –Нестор, Никон, 

Сильвестр. У ХІІІ ст. було укладено „Києво-Печерський патерик” – 

важливе джерело історії Києва. 

Протягом століть на території Києво-Печерської лаври 

здійснювалося масштабне будівництво. Наприкінці ХІІ ст. навколо 

Лаври було зведено оборонні мури (у 1240 р. вони були зруйновані 

ордами Батия). У 1698-1701 рр. паралельно до них було споруджено 

нові фортечні мури з бійницями і баштами. У 1731–1744 рр. зведено 

велику лаврську дзвіницю, висота якої – 96,52 м. 

Більшість лаврських споруд датується XVII–XVIII ст. і є 

прекрасними зразками українського бароко в архітектурі. З XII ст. 

збереглася майже у первозданному вигляді одна церква – Троїцька 

надбрамна церква над воротами головного входу в Лавру. Вона 

вистояла, незважаючи на численні війни, пожежі та інші нещастя, 

яких зазнавала Лавра впродовж своєї історії. 
http://7chudes.in.ua/nominaciyi/kyyevo-pecherskyy-zapovidnyk/  
 

3. Софійський собор в 

Києві є найдавнішим 

збереженим  пам'ятником з 

часів Русі. До сих пір 

ведуться дискусії з 

приводу дійсного віку 

Софії, але на офіційному 

рівні затверджено: вона 

була створена князем 

Володимиром у 1011 році. 

http://7chudes.in.ua/nominaciyi/kyyevo-pecherskyy-zapovidnyk/
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Дзвіницю Софійського собору побудував гетьман Іван Мазепа. Її 

висота сягає 76 м, і в ній до цих пір зберігається великий дзвін 

"Мазепа" вагою в 13 тонн і заввишки в 1,25 метра, відлили який в 

далекому 1705 році на замовлення і на кошти гетьмана. 

Софійський собор – джерело фресок і мозаїк XI століття! Фрески 

тут покривають 3000м
2
, а мозаїки – 260м

2
. На одній зі стін навіть 

зберігся напис князя Брячислава. Він просить Господа допомогти 

йому, "грішному та бідним". Також в Софії знаходяться життєві 

написи. Наприклад, на одній зі стін написано: «Козьма тать (злодій) – 

вкрав м'ясо. Осику на твою голову. Амінь!», «Грамоті навчені Фома 

євнух писав». 

За часів радянської влади головний іконостас Софії, Царські 

врата, практично повністю відправили на переплавку, залишивши 

лише 11 фрагментів. Тільки в 2008 році іконостас відновили за 

малюнками. На це пішло 104 кг срібла 

4. Церква Спаса на Берестові      

Церква Спаса на Берестові 

ХІІ століття, яка входить до 

Києво-Печерської лаври і 

включена у Список 

Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО  

«Церква Спаса на 

Берестові заслужено 

вважається перлиною 

української сакральної 

архітектури. Саме тут, в 

селі Берестове, знаходилася 

заміська резиденція київських князів. Сам храм також є родовою 

усипальницею Мономаховичів. Всім відомо, що тут, згідно літописів, 

був похований Юрій Долгорукий, київський князь, який заснував 

Москву. Крім того, тут поховані і онуки Володимира Мономаха, і 

діти Юрія Долгорукого – Єфимія і Гліб», – зазначив пан Любомир 

Михайлина, директор Києво-Печерського заповідника. 
За словами пані Аліни Кондратюк, начальника Науково-

дослідного відділу вивчення мистецької спадщини Національного 

історико-культурного заповідника «Києво-Печерська Лавра», 

особливу цінність храму складає фреска «Явлення Христа учням на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96
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Тиверіадському морі» ХІ-ХІІ століття та фреска «Моління», яка є 

видатним твором українського живопису XVII ст., а також 

ктиторським прижиттєвим портретом Петра Могили. 

Науковець також вказала на написи різними мовами на стінах 

церкви, які поки що не досліджені, як і значна частина храму. Крім 

того, недослідженими залишаються і поховання у церкві. 

Україна молода 28.07.2017http://umoloda.kiev.ua/number/0/196/114167/  

5. Дзвіниця Софійського собору 

Висока дзвіниця домінує 

над територією 

Софіївського заповідника. 

Спорудження її зі східного 

боку собору було 

продиктоване топографією 

міста, яка склалася 

історично, – наявністю 

Софіївської площі (нині 

площа Богдана 

Хмельницького). Висота 

дзвіниці – 76м. Її 

композиція пірамідальна: 

чотири архітектурних об'єми поступово звужуються догори і 

завершуються куполом. Два нижніх яруси прямокутні в плані, верхні 

– восьмикутні.  

Особливий інтерес становить архітектурний декор фасадів 

дзвіниці. Ярусність композиції підкреслена карнизами складного 

профілю. Плоскі пілястри*(Піля́стри:-- плаский, схожий на колону виступ 

на поверхні стіни), які членують фасади по вертикалі, посилюють 

стрункість споруди. Всі стіни дзвіниці вкриті соковитим, багатим 

ліпленням. Скульптурний декор вражає пишністю і різноманітністю 

мотивів. Тут вільно поєднуються маски, голівки купідонів, двоголові 

орли, медальйони, листя аканта, виноградні грона, букети і гірлянди 

квітів. Особливим багатством відзначаються архітектура і ліпний 

декор першого ярусу дзвіниці, які свідчать про великий вплив 
української народної творчості. На фасадах третього ярусу в 

прямокутних рамах вміщені скульптурні зображення князя 

Володимира Святославича, апостола Андрія Первозванного (східний 

фасад), апостола Тимофія і архангела Рафаїла (західний фасад).  

http://umoloda.kiev.ua/number/0/196/114167/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83
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Дзвіниця була першою кам'яною спорудою, збудованою на 

подвір'ї Софіївського монастиря після пожежі 1697 року. Її 

споруджено в 1699-1706 роках. У 1709 році біля стін дзвіниці 

відбулась урочиста зустріч переможців Полтавської битви на чолі з 

Петром І, тому її часто називають Тріумфальною.  

Спочатку споруда була триярусною. Архітектор дзвіниці 

невідомий. У документах збереглося лише ім'я "кам'яних справ 

підмайстра" Сави Яковлєва, який брав участь у будівництві. Невдовзі 

після закінчення будівництва верхні яруси її внаслідок землетрусу 

почали руйнуватися. В 1744-1748 роках дзвіницю відбудовано під 

керівництвом відомого петербурзького архітектора Й. Шеделя. Два 

верхніх яруси було розібрано і замість них споруджено нові. Над 

виконанням ліпного декору фасадів працювали талановиті українські 

майстри з Жовкви Іван і Степан Стобенські. Нова дзвіниця теж була 

триярусною. Її вінчав барочний купол з високим позолоченим 

шпилем. Після перебудови у XVIII столітті фасади споруди дістали 

двоколірне забарвлення, яке зберігається до наших днів. Біле ліпне 

оздоблення на бірюзовому фоні в поєднанні із золотом купола має 

вигляд свіжий, урочистий і ошатний.  

Софіївська дзвіниця – яскравий взірець українського зодчества 

XVIII століття.  

До початку XIX 

століття дзвіниця дуже 

занепала, а в 1807 році від 

удару блискавки згорів її 

купол, який було 

відновлено в 1812 році у 

нових архітектурних 

формах.  
"Софіївський монастир у Києві". 

Акварель М. Сажина. 1840-ві рр. 

До середини XIX 

століття, у зв'язку із забудовою прилеглої території Києва 

багатоповерховими будинками, дзвіниця стала втрачати домінуюче 

положення в ансамблі площі. Тому в 1851-1852 роках за проектом 

архітектора П. Спарро було надбудовано четвертий ярус дзвіниці з 

дерев'яним куполом грушовидної форми, вкритим позолоченою 

міддю. У такому вигляді ця архітектурна пам'ятка збереглася до 

наших днів.  
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6. Дерев'яні церкви карпатського регіону Польщі і України 

"Розташований на східній околиці Східної Європи, 

транснаціональний об'єкт включає вибірку з 16-ти церков, храмів, 

збудованих з горизонтальних дерев'яних колод у період між XVI і 

XIX ст. православними та греко-католицькими громадами. Вони 

репрезентують культурне самовиявлення чотирьох етнографічних 

груп та напрацьовані ними впродовж віків зовнішні, декоративні та 

технічні властивості. Церкви наслідують автентичну будівельну 

традицію, що має коріння у православному церковному зодчестві, 

переплетеному з елементами місцевої традиції та символічними 

посиланнями на космогонічну картину церковної громади". Церкви 

збудовані тридільними у плані й увінчуються чотири- або 

восьмигранними верхами й куполами. Їх доповнюють дерев'яні 

дзвіниці, іконостаси, поліхромічні стінописи, а також церковні брами, 

подвір'я і цвинтарі".  

Внесення українських дерев’яних церков у Список світової 

спадщини ЮНЕСКО є сенсацію не лише у галузі дерев'яної 

архітектури, але й в цілому для України. До цього у Списку було 

лише три українські архітектурні об’єкти: Софійський собор і Києво-

Печерська лавра (з 1990 р.), ансамбль історичного центру Львова (з 

1998 р.), резиденція митрополитів Буковини й Далмації у Чернівцях 

(з 2011 р.).      http://www.derev.org.ua/main/unesco.htm 

7. Церква Вознесіння Господнього у Ясіні – одна з найкращих нині 

збережених гуцульських 

церков. Розкішний і 

водночас дуже скромний 

храм зачаровує своєю 

досконалістю і 

непретензійністю, на 

відміну від сучасних 

золочених помпезних 

Закарпатських храмів. На 

Закарпатті такий тип 

давньої архітектури є 

рідкістю. “Церква у Ясіні збудована у гуцульському стилі, але під 

галицьким впливом, – пояснює Василь Слободян, провідний 

науковий спеціаліст інституту “Укразахідпроектреставрація”, 

кандидат історичних наук, який представляв українські церкви на 37-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96_%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.derev.org.ua/main/unesco.htm
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ій сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі. – 

Таких церков на Закарпатті усього дві – в Ясіні і в Лазещині. Усі інші 

деревні храми зведені під марамуреським впливом”. Науковець 

припускає, що церкву могли збудувати майстри з Галичини, але 

відомостей про її будівничих не збереглося. 

8. Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі.  
1502 р. – пам'ятка 

архітектури ХVI ст., 

найстаріша дерев'яна 

церква Львівщини 

Церква була 

збудована у 1502 р. в с. 

Потелич 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. Церква тризрубна, двоверха будівля має розмір 18,3×7,0 м. У 

XVII столітті у церкві було встановлено новий двоярусний іконостас. 

Розписи церкви було зроблено в 1620-1640 роки. Ікона «Деісус» була 

виконана відомим іконописцем Іваном Рутковичем у 1683 році. У 

1718 році пройшла реставрація церкви під орудою майстра Казимира 

Домініковича. У 1736 і 1753 роках той же майстер провів наступні 

реставрації, в ході яких було замінено підвалини і перекриття над 

вівтарем, відремонтовано піддашшя, а також західні та південні двері. 

У стародавні часи при церкві на зберіганні знаходилися сім 

гармат, таким чином, при виникненні небезпеки все місцеве 

населення ховалося в храмі. До сьогоднішнього часу з усієї оборонної 

системи збереглися тільки дві сторожові вежі, розташовані на 

церковному подвір'ї. 
https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/66936_cerkov-svyatogo-duha-potelich.htm 

9. Церква Святого Духа (Рогатин). 

Церква Зішестя Святого Духа датується 1598 роком і є однією з 

найдавніших сакральних споруд України. І не лише України. 

Подивитися на унікальний храм, збудований без жодного цвяха, 

приїжджають туристи з цілого світу. 

https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/66936_cerkov-svyatogo-duha-potelich.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%29
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Нещодавня гіпотеза 

львівського науковця 

Андрія Кутного може 

привернути увагу істориків 

як до легенди про 

Роксолану, так і до статусу 

церкви. Досліджуючи 

деревину, з якої 

побудовано церкву, Кутний 

отримав сенсаційні 

результати. Вимірювання 

відстані між кільцями 

показало, що деревину було зрубано в межах 1494-1498 років. Згідно 

з гіпотезою львівського вченого, церква у Рогатині може бути 

збудована на сто років раніше від задекларованої дати. Офіційною 

датою  будівництва церкви досі вважається 1598 рік, хоча жодних 

доказів цьому немає. Цю дату знайшли в інтер’єрі церкви на 

північній стіні центрального зрубу. 

Храм збудували без жодного цвяха. Колоди тесали з серцевини 

дуба і викладали спеціальною кладкою, яку називають “вовчим 

зубом”. Попередні дослідження науковців засвідчили, що дуб на 

церкву був зрубаний у 1503-1505 роках. Дзвіницю до церкви 

добудували у ХІХ столітті. Довжина споруди становить 22 м, ширина 

– 7 м., нава має висоту 22 метри. Вівтар від нави відділений 

прекрасним п’ятиярусним іконостасом, що є одним із найбільших 

шедеврів львівської малярської школи епохи пізнього ренесансу. 

Пишні різьблені орнаменти посилені срібленням та позолотою, 

збагачені поліхромією. Іконостас був створений у 1650 р. заходами і 

коштами рогатинських братств. Складається іконостас з п’яти 

горизонтальних ярусів: предели, намісного, празничного або 

святкового, апостольського та пророчого. Крім іконостасу, в 

експозиції церкви представлений ще ряд інших ікон. Найдавнішою, 

за часом виконання творів живопису, збережених у Святодухівській 

церкві, є ікона ХVI ст. «Іоанн Хреститель з житієм» (1520 р.). До 

наших днів дійшли ікони первісного іконостасу, створені на зламі 

ХVI-ХVII ст.: «Зішесття Святого Духа на апостолів», «Іоанн Богослов 

та воїн Лонгин» і « Богоматір та Марія Магдалина».Декоративна 

різьба по дереву і скульптура становлять одну з найяскравіших 
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сторінок давнього мистецтва Прикарпаття. В експозиції знаходяться 

царські ворота, колонки, свічники, зроблені із дерева. У 1983 р. 

церква Святого Духа стала музеєм – філіалом Івано-Франківського 

обласного художнього музею.  

Якщо результати дослідження Андрія Кутного, отримані у 2010 

році, підтвердяться, рогатинський храм стане найстарішою із 

збережених донині дерев’яних церков України.       
    http://www.museum.if.ua/museums/r12/41.html    

10. Церква святого Юра у Дрогобичі.  

Вона цікава тим, що 

належить до старовинної 

традиції гуцульських храмів 

і була побудована в селі 

Надіїв на Івано-

Франківщині. У 1656 році 

жителі Дрогобичу за сіль 

викупили храм і на возах 

перевезли до свого міста. 

Нова церква мала замінити 

попередницю, котра 

згоріла. 

Коли церква Юра опинилась в Дрогобичі, місцеві жителів 

взялись її прикрашати і вдосконалювати. До неї добудували 

дзвіницю, розширили іконостас, стіни і стелю почали вкривати 

різноманітними розписами на біблійну тематику. Деякі з них існують 

вже більше чотирьох століть і досі чудово виглядаються. 

Взагалі, в середині карпатської церкви почуваєшся дивовижно. 

Запах деревини і її внутрішнє тепло надає відчуття дому. Розкішні 

зображення на стінах захоплюють подих. Цікаво те, що в таких 

місцях добре видно, як християнські мотиви переплітаються з 

місцевою язичницькою культурою, як вони стають одним цілим. 

На відміну від своїх кам’яних побратимів, дерев’яні храми не 

мають такого вічного запасу міцності. Час грає не на їх користь, а до 

цього додайте ще небезпеку пожеж та інших катаклізмів, і зрозумієте, 

чому їх залишилось так мало. Та й більше їх не стає, бо вже нікому 

будувати такі шедеври. Отож, не варто втрачати свій шанс 

доторкнутися до історії, допоки вона не вислизнула з наших пальців. 

http://www.museum.if.ua/museums/r12/41.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D0%B0_%28%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%29
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Деревина здавна була будівельним матеріалом, поширеним в 

українців. Довго з нього робили все - від хати до церкви, аж поки з 

Візантії не прийшла мода на кам’яні храми. Таких ставало все більше 

і більше, та залишилась ще місцина де продовжували жити 

старовинні дерев’яні споруди. Цим місцем стали широкі Карпатські 

долини. 

11 Церква Святої Трійці (Жовква). 
Церква Пресвятої Трійці має історичну, 

архітектурну, мистецьку та естетичну 

цінність і належить до найкращих 

дерев’яних церков галицького типу 

початку XVIII ст. 

Перша церква на тому місці була 

збудована у 1601 році з модринового 

дерева. Вона згоріла 1717 року разом з 

церквою сестер василіанок. Існуюча 

церква збудована 1720 року коштом 

парафіян і королевича Констянтина 

Собєського. 1728 року в церкві 

встановлено іконостас з іконами 

жовківськких майстрів кола Івана Рутковича. Наприкінці XVIII ст. до 

північного і південного фасадів добудували захристії. В XIX ст. до 

східної стіни вівтаря примурували цегляну отиньковану ризницю, в 

яку вставлене білокам’яне обрамлення вікна XVI ст., перенесене з 

замку. У 1976-1978 роках церкву реставрували за проектом 

архітекторів Богдана Кіндзельського та Івана Могитича, було 

розібрано бічні ризниці та фронтон головного входу, церква набула 

первісного вигляду. У 1978-1979 роках львівські реставратори Петро 

Ліщинський та Ярослав Мовчан відреставрували іконостас. 2004 року 

замінено гонтове покриття. В церкві знаходиться п'ятиярусний 

іконостас, який налічує біля 50 ікон, на стінах вівтарної частини—

поліхромний живопис XVIII ст. Протягом 2000-х років іконостас 

відреставрований під керівництвом М.Отковича.  
 Державний історико-архітектурний заповідник у м.Жовкві  

   http://diaz.myzhovkva.com/article/cerkva-svyatoyi-triyci  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96_%28%D0%96%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://diaz.myzhovkva.com/article/cerkva-svyatoyi-triyci
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12. Церква святого Михайла (Ужок)  

Повна назва дерев'яної 

церкви 1745 року будівля 

— Церква Собору Святого 

Архангела Михаїла. Ця 

церква в бойківському 

стилі є однією з 

найоригінальніших споруд 

в Україні — візитною 

карткою Закарпаття. Вона 

побудована місцевими 

майстрами з сіл Бітлі і Тихе 

— Павлом Тонівом та Іваном Циганиним. Будівля виглядає дуже 

суворо за рахунок його невеликого розміру і домінуючого 

центрального намету, який буквально «тисне» на будову.  

Побудована на схилі Ужського перевалу церква відкриває 

відвідувачам незабутній вид на гори.  

Форми церкви ніби повторюють природний антураж: масивним 

горбом домінує центральний шатровий верх, йому підігрує 

маленький шатрик над вівтарною частиною, а чотирикутна невелика 

башта над бабинцем — граційна і наївна, ніби ще не готова до 

властивого баштам домінування, і виступає мов супровідна мелодія у 

цілісній гармонійній композиції. 
В інтер'єрі збереглися оригінальні фрагменти різьблення, а також 

різьблений іконостас XVIII століття. Крім того, в 1927 році біля 

церкви з'явилася класична двоярусна квадратна в плані верховинська 

дзвіниця, теж з дерева.   

 

 

https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/183286.html  

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67954_cerkov-sv-mihaila-uzhok.htm 

13. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Нижній Вербіж)  

Дерев’яна церква в селі Нижній Вербіж Коломийського району Івано-

Франківської області, споруджена в 1756–1808 роках. Цікава історія 

створення церкви: «Один із опришків Олекси Довбуша, Григорій 

Семенюк-Мельник безслідно зник з часткою скарбів. За якийсь час 

його зустріли під час храмового свята у Вербіжі. І той пояснив 

ватажкові, що припекли йому гріхи, аби їх спокутувати, за 

опришківські скарби поставив він у селі церкву». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%28%D0%A3%D0%B6%D0%BE%D0%BA%29
https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/183286.html
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67954_cerkov-sv-mihaila-uzhok.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_%28%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B6%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Над входом до дзвіниці, 

збудованої у вигляді 

чотиригранної вежі, з 

металевим хрестом нагорі, 

було вирізано, що «звониця є 

сооружена року Божого 1743, 

місяця мая, дня 21». Напис на 

великому, прикрашеному 

образками дзвоні свідчив, що 

офірував його «Божого року 

1745 Григорій Мельникъ». За 

переказами, у сплав для 

дзвону, що знаходиться у дзвіниці, Григорій Семенюк-Мельник 

висипав з наплічного мішка  срібні монети.  
http://kultura-krda.if.ua/tserkva-rizdva-presvyatoji-bohorodytsi-s-nyzhnij-verbizh/  

14. Церква Собору Пресвятої Богородиці (Матків)  

Історично цінною 

Турківського району та 

популярною для соціуму є  

церква Собору Пресвятої 

Богородиці  с.Матків 

Турківського району, яка 

занесена до Списку 

Світової спадщини 

ЮНЕСКО. Храм 

споруджено в 1838 році й 

нині храм входить до реєстру пам’яток архітектури національного 

значення № 516 (охоронний номер). Вона є одним із яскравих зразків 

бойківської школи храмового будівництва. Тридільна, зрубної 

конструкції, триверха. Інтер’єр вкритий  стінописом кінця ХІХст. по 

картоні, відповідно до попередніх зразків. Збереглися іконостас та 

бічні вівтарі. В кінці ХІХст. церкву визнали однією із найкращих 

споруд бойківського типу. Дуже висока естетична та мистецька 

цінність церкви, завдяки унікальній конструкції, що нагадує 

візуально китайські пагоди. Незважаючи на зміни у забудові села, 

первісний краєвид біля церкви зберігся. 
http://turka-rda.gov.ua/news/tserkva-soboru-presvyatoji-bohorodytsi-s-matkiv-

turkivskoho-rajonu-yaka-zanesena-do-spysku-svitovoji-spadschyny-yunesko.html 

http://kultura-krda.if.ua/tserkva-rizdva-presvyatoji-bohorodytsi-s-nyzhnij-verbizh/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_%28%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
http://turka-rda.gov.ua/news/tserkva-soboru-presvyatoji-bohorodytsi-s-matkiv-turkivskoho-rajonu-yaka-zanesena-do-spysku-svitovoji-spadschyny-yunesko.html
http://turka-rda.gov.ua/news/tserkva-soboru-presvyatoji-bohorodytsi-s-matkiv-turkivskoho-rajonu-yaka-zanesena-do-spysku-svitovoji-spadschyny-yunesko.html
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15 .Резиденція митрополитів Буковини і Далмації 

Комплекс палаців резиденції складається з трьох 

монументальних споруд-корпусів: головного, духовної семінарії 

разом із церквою Трьох Святителів, пресвітерія. У головному корпусі 

знаходився осідок митрополита з просторими апартаментами, де він 

працював і відпочивав, та розкішними залами, у яких він 

влаштовував аудієнцію для високих гостей. У куті лівого крила 

корпусу розмістилася домашня церква владики – каплиця Івана 

Сучавського, з якої власно і розпочалося будівництво всієї 

Резиденції. Серед приміщень головного корпусу своє красою і 

величчю вражає Синодальна зала, одна з найгарніших в Європі. Вона 

була оздоблена мармуром і обставлена бічними галереями колон, на 

які спиралася декорована орнаментикою дерев’яна стеля. Враження 

неземної величі посилювали й коридори з мармуровою мозаїкою на 

підлозі та розмальованими стелями у формі куполів. На жаль, у 1944 

році Синодальна зала була пошкоджена пожежею. У вогнищі 

постраждали не лише інтер’єри, але й синодальна бібліотека, що 

містила унікальні стародруки та архіви. Теперішній вигляд 

Мармурової зали – лише копія, створена реставраторами. Однак 

пожежа не знищила Залу засідань Священного синоду. Її інтер’єр 

зберігся у первісному вигляді. Стіни Червоної зали оздоблені 

китайським шовком, дерев’яна стеля декорована орнаментом, а 

підлога встелена паркетом з червоного бука, дуба та зеленої липи. На 

одній зі стін висять величезні венеціанські дзеркала. Створені за 

старовинною технологією вони нараховують аж п’ять шарів срібла. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Хрещення Київської Русі-України: Відео матеріали: 
 3D-фільм Сказання про Хрещення Русі. Частина 1 

https://www.youtube.com/watch?v=g514sGvMffA  

 3D-фільм Сказання про Хрещення Русі. Частина 2 

https://www.youtube.com/watch?v=cdZJIWamIK4  

 Мультфильм Повесть временных лет Крещение Руси 2010 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=453&v=VW1RYRJZOKc  

 Фільм «Храми України»  
https://www.youtube.com/watch?v=PCq1xfr5y0w  

 Неймовірні храми України / Неимоверные храмы Украины 

https://www.youtube.com/watch?v=TBqirMrUuWE  

 Дерев'яни храми України  

https://www.youtube.com/watch?v=w4Tn-oVwGpU  

Джерела: 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи з підготовки та відзначення 1030-

річчя хрещення Київської Русі-України №214/2017 від 8 серпня 2017року 

http://www.president.gov.ua/documents/2142017-22330  

Рік Культурної Спадщини В Європі http://creativeeurope.in.ua/uk/node/108    
Релігія в Україні міркуй разом з нами 

https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/8619-xreshhennya-rusi-pravda-i-

vigadki.html  

Ольга ГЕРАСИМЕНКО  Володимир Великий та княгиня Ольга 

https://osoblyva.com/volodymyr-velykyj-ta-knyagynya-olga-tse-ti-kogo-vvazhayut-

pershymy-symvolamy-ukrayinskogo-hrystyyanstva/  

Рідна країна. світоглядний портал 

http://ridna.ua/2017/07/28-lypnya-vidznachayut-svyato-volodymyra-velykoho-ta-

den-hreschennya-rusi/  

Новое время https://nv.ua/ukr/world/countries/1028-richnitsja-hreshchennja-

kijivskoji-rusi-infografika-182841.html  

23 цікавих фактів про преподобного Антонія Печерського  

https://religions.unian.ua/afon/2044076-23-tsikavih-faktiv-pro-prepodobnogo-

antoniya-pecherskogo.html 

Електронна бібліотека Князева 
http://www.ebk.net.ua/Book/biographies/vidomi_ukraintsi/part1/antony_pechersky.htm 

Двенадцать апостолов 
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%

D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C

-

%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0

%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/  

https://www.youtube.com/watch?v=g514sGvMffA
https://www.youtube.com/watch?v=cdZJIWamIK4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=453&v=VW1RYRJZOKc
https://www.youtube.com/watch?v=PCq1xfr5y0w
https://www.youtube.com/watch?v=TBqirMrUuWE
https://www.youtube.com/watch?v=w4Tn-oVwGpU
http://www.president.gov.ua/documents/2142017-22330
http://creativeeurope.in.ua/uk/node/108
https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/8619-xreshhennya-rusi-pravda-i-vigadki.html
https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/8619-xreshhennya-rusi-pravda-i-vigadki.html
https://osoblyva.com/volodymyr-velykyj-ta-knyagynya-olga-tse-ti-kogo-vvazhayut-pershymy-symvolamy-ukrayinskogo-hrystyyanstva/
https://osoblyva.com/volodymyr-velykyj-ta-knyagynya-olga-tse-ti-kogo-vvazhayut-pershymy-symvolamy-ukrayinskogo-hrystyyanstva/
http://ridna.ua/2017/07/28-lypnya-vidznachayut-svyato-volodymyra-velykoho-ta-den-hreschennya-rusi/
http://ridna.ua/2017/07/28-lypnya-vidznachayut-svyato-volodymyra-velykoho-ta-den-hreschennya-rusi/
https://nv.ua/ukr/world/countries/1028-richnitsja-hreshchennja-kijivskoji-rusi-infografika-182841.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/1028-richnitsja-hreshchennja-kijivskoji-rusi-infografika-182841.html
https://religions.unian.ua/afon/2044076-23-tsikavih-faktiv-pro-prepodobnogo-antoniya-pecherskogo.html
https://religions.unian.ua/afon/2044076-23-tsikavih-faktiv-pro-prepodobnogo-antoniya-pecherskogo.html
http://www.ebk.net.ua/Book/biographies/vidomi_ukraintsi/part1/antony_pechersky.htm
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
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Два крила цивілізації : культура і духовність  

Важливу роль у питаннях збереження культурної спадщини та зміцнення 

загальнолюдських цінностей в усьому світі відіграє ЮНЕСКО 

(Організація ООН з питань освіти, науки і культури). Україна є членом 

ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року. Щоб сприяти співробітництву та 

взаєморозумінню між народами, ЮНЕСКО розроблено ряд міжнародних 

правових актів, кількість яких складає кілька десятків. Серед них – 

Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва (від 

04.11.66 р.), Конвенція про охорону культурної і природної спадщини (від 

16.11.72 р.), до якої у 1990 році було включено три українські пам’ятки. 

Список культурних цінностей, які перебувають під захистом ЮНЕСКО, є 

відкритим, він може постійно поповнюватись, сторони домовились про 

порядок зарахування пам’ятки до такої, що становить «виняткову 

загальнолюдську цінність». З початку XXI ст. діяльність організації 

ЮНЕСКО концентрується на розширенні поняття культурна спадщина, 

шляхом впровадження вимог щодо охорони підводної та нематеріальної 

культурної спадщини. 

Емблема Світової спадщини ЮНЕСКО символізує 

взаємозалежність природних і культурних 

можливостей. Чотирикутник відображає форми, 

зроблені руками людини. Коло – ознака природи, 

яка знаходиться над людиною і водночас 

символізує землю та захист. 

Держави – члени Ради Європи, визнаючи, що 

архітектурна спадщина найяскравіше відображає 

багатство та розмаїття культурної спадщини 

Європи, 3 жовтня 1985 року уклали Конвенцію про охорону архітектурної 

спадщини Європи.  

Співпраця України з міжнародними організаціями формувалась 

поступово, із здобуттям незалежності відзначається активізація цього 

процесу. Україна, як член ЮНЕСКО/UNESCO і Ради Європи, несе повну 

відповідальність перед світовим співтовариством за збереження власної 

культурної спадщини. Згідно Статті 1 Європейської культурної конвенції 

1954 року : «Кожна Договірна Сторона вживає відповідних заходів для 

збереження свого національного внеску до загальної культурної спадщини 

Європи і сприяння його збільшенню.» (Європейська культурна 

конвенція 1954 року Дата набуття чинності для України: 13.06.1994) 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_213  

В Україні під охорону держави взято 15059 пам’яток містобудування і 

архітектури, з них понад 3000 мають національне значення. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_213
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EuroFest cultural heritage-ЄвроФест культурної спадщини 
(Етно-Майданчик «Традиції, звичаї та обряди народів Європи») 

Мета заходу: активізувати пізнавальну діяльність молоді до вивчення історії, 

культури, побуту, звичаїв та традицій Європейських держав, а також 

підготувати до успішної самореалізації в умовах європейської інтеграції та 

світової глобалізації, утвердження спільних європейських цінностей. 

Ведучий І. Всього в списку культурної і природної Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО нараховується понад 1000 об'єктів. 

Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО включає звичаї, 

форми показу та вираження, знання і навички, що передаються 

громадами з покоління в покоління. До списку нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО входить близько 480 вмінь та 

навичок. 

Але зараз зупинимося на культурній складовій спадщини 

ЮНЕСКО деяких європейських країн, що надасть змогу 

познайомитися з певними традиціями, звичаями народів Старого 

світу. 

Ведучий ІІ. До європейських об’єктів спадщини ЮНЕСКО 

зараховані:  
 Карнавал в Гранвілі 

(Франція 2016 р.)  

Два роки тому найстаріше 

в Європі костюмоване 

свято в Гранвіль зазначив 

140-річний ювілей. 

Традиція карнавалів в 

Гранвілі сягає корінням до 70-х років ХІХ століття, коли моряки і 

рибалки з узбережжя з'їжджалися в порт для святкування Масляної. З 

тих пір, карнавал відкривається безкоштовним вуличним концертом в 

п'ятницю ввечері. Наступного дня мер вручає ключі від міста Королю 

карнавалу, який в супроводі процесії дітей відправляється до свого 

палацу, де в цей вечір проходять дитячі ігри та конкурси. На 

карнавалі розігрується «Кубок на кращий костюм», гримлять 

фейєрверки, горять вогнями фаєр-шоу, і відбувається багато іншого, 

включаючи «живі» концертні виступи і конкурси.  
Carnaval de Granville 2018 suite et fin  

https://www.youtube.com/watch?v=4XcAlg4PQVU 

https://www.youtube.com/watch?v=4XcAlg4PQVU
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 Свято «Фальяс» у Валенсії (Іспанія 2016 р.)  

Для когось вогонь - лихо, 

руйнівна сила, а жителі 

Валенсії вогню 

поклоняються. Вони 

звеличують і прославляють 

полум'я, як явище, що несе 

світло, родючість, тепло, 

нове життя. Прихід весни в 

Валенсії зустрічають 

масштабним фестивалем 

Las Fallas. 

Свято вогню Las Fallas зародився в Валенсії в давні часи. Є різні 

версії його походження. Одні дослідники вважають, що багаття 

розпалювали Валенсійські теслі на день покровителя міста - Святого 

Йосипа. Інші стверджують, що це більш давня традиція, що 

зародилася за часів язичництва, і «пристосована» 

священнослужителями до звичаїв католицької Іспанії. 
Фестиваль огня в Валенсии "Лас Фальяс". Удивительные фестивали мира. 

Вокруг Света      https://www.youtube.com/watch?v=w3nptjo6uGM  

 Ведучий І: грецька міська авторська пісня ребетіко (2017 р) – 

Ребетіко (грец. ρεμπέτικο) — жанр міської авторської пісні, 

популярний в Греції на початку 20 століття, особливо у 1920 — 

1930-ті роки. традиційно виконується у супроводі бузукі, баглами, 

іноді у поєднанні з акордеоном чи гітарою. Ребетіко як музичний 

жанр виникла в результаті злиття фольклору ребетів (грецьких 

«батярів») із музикою репатріантів з Малої Азії. Пісні виконувались 

під акомпанемент струнних інструментів — бузукі та баглами у 

закритих приміщеннях. Найчастіше їх можна було почути у 

спеціалізованих кав'ярнях. 

Mashala Doza - Stin Ipoga (Στην υπόγα) Ребетико на "Країна 
Мрій'14" #FolkRockVideo           https://www.youtube.com/watch?v=qTez5s0y0L0  

 Грецьке народне свято Момогері (2016 р.) 

Традиційне свято Момогері, один з багатьох карнавальних подій 

«дванадцатидення», або Святок (період Різдва, Нового року та 

Водохреща), широко відзначається в Північній Греції і пов'язаний з 

приходом нового року. Звичай широко відзначався на Понте і 

https://www.youtube.com/watch?v=w3nptjo6uGM
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=qTez5s0y0L0
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вважається одним з важливих 

елементів колективної 

ідентичності понтійського народу. 

 По суті, це театральна вистава, що 

складається з численних сценок, 

що розігруються місцевими 

жителями. Назва свята походить з 

двох слів: «момос» (бог 

глузування) і «ГЕРОС» (старий), 

тобто, його буквальний переклад - 

«старий насмішник» .https://www.grekomania.ru/news/2016/12/2/grecheskij-

prazdnik-momogeri-unesco  

http://www.unesco.org/new/ru/media-services/multimedia/news-videos/b-

roll/representative-list-2016/  

 гра на ірландській волинці –   

Ірландська волинка 

застосовується в основному як 

інструмент для виконання 

ірландської народної музики, 

хоча в останній час, завдяки 

вдосконаленню будови і 

технічної майстерності 

виконавців, вона 

використовується і в інших музичних стилях. 

В силу того, що чантер (мелодична трубка) ірландської волинки має 

діапазон у дві повних октави і може оснащуватись клапанами, які 

дають можливість грати півтони, сучасна ірландська волинка — це 

достатньо універсальний та гнучкий інструмент, який може 

застосовуватися в різноманітних музичних стилях. 
МУЗЫКА ИРЛАНДСКАЯ | St Colman's Pipe Band Ireland 

https://www.youtube.com/watch?v=y9IFUbZzR58  

 Ведучий ІІ. : німецька органна майстерність – 
На батьківщині Ѓете й Баха налічується близько 400 майстерень та 

підприємств з виготовлення органів, у яких працюють майже 2800 

майстрів. На органах, які вони виробляють та обслуговують, грають 

загалом 13500 тисяч музикантів-органістів. 

https://www.grekomania.ru/news/2016/12/2/grecheskij-prazdnik-momogeri-unesco
https://www.grekomania.ru/news/2016/12/2/grecheskij-prazdnik-momogeri-unesco
http://www.unesco.org/new/ru/media-services/multimedia/news-videos/b-roll/representative-list-2016/
http://www.unesco.org/new/ru/media-services/multimedia/news-videos/b-roll/representative-list-2016/
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=y9IFUbZzR58
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Такі німецькі композитори, 

як Йоганн Себастьян Бах, 

писали музичні твори саме для 

цього украй складного виду 

музичних інструментів. На фото 

– орган у Церкві святого Фоми, 

на якому грав сам Бах. 

Про внесення німецької 

органної музики та традицій 

виготовлення органів до списку світової нематеріальної культурної 

спадщини ЮНЕСКО стало відомо у ніч на четвер, 7 грудня 2017року. 

“Німеччина з 50-ма тисячами органів має найвищу в світі кількість 

органів на душу населення”, – визнала комісія ЮНЕСКО. 
http://ukrainskagazeta.de/uncategorized/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D

1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/  
Toccata and Fugue in D Minor (Best Version Ever) 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY  

 Ведучий І. : місця для парфорсного полювання в Данії (2015) 
Мисливські угіддя Північної 

Зеландії, розташовані 

приблизно в 30 км на північний 

схід від Копенгагена, 

включають в себе два лісових 

масиви Store Dyrehave (що в 

перекладі означає «Великий 

сад тварин») і Gribskov і 

лісопаркову зону Jægersborg 

Hegn / Jægersborg Dyrehave. 

Об'єкт являє собою доглянуту територію, де королі Данії і їхні 

придворні займалися парфорсним (par force) псовим полюванням, пік 

цього захоплення припав на період з кінця Середньовіччя до кінця 

XVI століття. Мисливські просіки, розташовані у формі прямокутної 

мережі, пронумеровані кам'яні межові стовпи, огорожі та мисливські 

будиночки відображають застосування основних принципів 

ландшафтного дизайну в стилі бароко в плануванні лісопаркових зон.  

http://whc.unesco.org/ru/list/1469#top  

http://ukrainskagazeta.de/uncategorized/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/
http://ukrainskagazeta.de/uncategorized/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/
http://ukrainskagazeta.de/uncategorized/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/
http://ukrainskagazeta.de/uncategorized/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/
http://ukrainskagazeta.de/uncategorized/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY
http://whc.unesco.org/ru/list/1469#top
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 Соколине полювання (2016 р) — 

різновид полювання з використанням 

приручених хижих птахів переважно з 

ряду соколоподібних (родин соколових 

і яструбових) для ловіння здобичі. 

Мисливці, які займаються соколиним 

полюванням називають сокільниками 

або соколярами. 

Інколи полювання з птахами називають 

відповідно до назви мисливського 

птаха: яструбиними чи орлиними ловами. Культура соколиного 

полювання була розвинена практично в усіх країнах Євразії та деяких 

регіонах Північної Америки. Проте із розвитком сільського 

господарства та збільшенням питомої ваги вогнепальної зброї у 

мисливстві соколине полювання занепало. Нині соколине полювання 

у більшості випадків є різновидом хобі. 

 Ведучий ІІ: Технологія виготовлення чорних гончарних 

виробів в Бізальяйнш 

(Португалія 2016 р.) Село 

Бізальяйнш відоме  

виготовленням чорної 

кераміки, як "земля 

виробників горщиків і страв". 

Призначені для прикраси і 

приготування їжі, ці 

традиційні гончарні вироби, 

представлені на гербі села, є 

важливим елементом 

самобутності громади, в якій як і раніше використовуються 

традиційні ремісничі методи. Мистецтво виготовлення місцевих 

гончарних виробів, що передається майже виключно в сімейному 

колі, знаходиться під загрозою зникнення у зв'язку зі скороченням 

числа ремісників, відсутністю інтересу у молодого покоління і 

конкуренцією з промисловими товарами, які користуються великим 

попитом. http://turist.delfi.ee/news/stories/tradicii-portugalii-ugandy-i-

ukrainy-vneseny-v-spisok-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-

yunesko?id=76442191  

http://turist.delfi.ee/news/stories/tradicii-portugalii-ugandy-i-ukrainy-vneseny-v-spisok-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-yunesko?id=76442191
http://turist.delfi.ee/news/stories/tradicii-portugalii-ugandy-i-ukrainy-vneseny-v-spisok-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-yunesko?id=76442191
http://turist.delfi.ee/news/stories/tradicii-portugalii-ugandy-i-ukrainy-vneseny-v-spisok-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-yunesko?id=76442191
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 португальська 

техніка виготовлення 

глиняних фігурок 

Ештремош (2017р.) 

Традиції виготовлення 

глиняних фігурок в 

м.Ештремош сягають 

XVII століття.   
Майстерня Irmãs Flores. 

"Прімавера" – традиційна назва фігури 

Весни, яку оточують квітами, часто з рогом 

достатку в руках, іноді навіть з двома. 

Музей Ретабло м.Етремош 

Португалия - Народное искусство и быт - 

LiveJournal 

https://dobro-

narodnoe.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0

%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F                        

 Мистецтво різьблення по мармуру на Тіносі (2015 р.) є 

яскравим прикладом культурної ідентичності. За повідомленням 

Unesco, мистецтво мармурового різьблення є вираженням культурної 

ідентичності Тінос, а місцеві майстри по обробці мармуру володіють 

досвідом і знанням структури і властивостей цього благородного 

каменю. Передача знань є давньою традицією, при якій навички 

переходять від майстра до учнів, які є, як правило, членами однієї 

сім'ї. http://www.pontos-news.gr/ru/article/144437/iskusstvo-obrabotki-mramora-

na-grecheskom-ostrove-tinos-v-spiske-unesco   

 Ведучий ІІ. середземноморська дієта (2010 р.) – Вживання 

овочів та фруктів в більшій кількості, а також стручкових рослин, 

зменшення кількості споживаних вуглеводів, оливкова олія, замість 

жирів тваринного походження, і в першу чергу споживання великої 

кількості риби та морепродуктів – все це і є секрети 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCj6_izILaAhUCFCwKHaI1AQUQFgg1MAU&url=http%3A%2F%2Fdobro-narodnoe.livejournal.com%2Ftag%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw01x82wnAmnAG1mGjjvTpyB
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCj6_izILaAhUCFCwKHaI1AQUQFgg1MAU&url=http%3A%2F%2Fdobro-narodnoe.livejournal.com%2Ftag%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AOvVaw01x82wnAmnAG1mGjjvTpyB
https://dobro-narodnoe.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://dobro-narodnoe.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://dobro-narodnoe.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://www.pontos-news.gr/ru/article/144437/iskusstvo-obrabotki-mramora-na-grecheskom-ostrove-tinos-v-spiske-unesco
http://www.pontos-news.gr/ru/article/144437/iskusstvo-obrabotki-mramora-na-grecheskom-ostrove-tinos-v-spiske-unesco
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середземноморської дієти. Правильна дієта, в поєднанні з 

відповідними вправами дає можливість худіти протягом довгого часу.  

Піраміда харчування і компоненти 

середземноморської дієти  
В піраміді представлено головні 

компоненти середземноморської дієти, 

котрі використовуються в 

приготуванні страв:  

- овочі (помідори, часник, перець, 

брокколі, шпинат, баклажани)  

- фрукти (виноград, оливки, авокадо)  

- оливкова олія  

- сири та йогурти  

- горіхи (лісові, грецькі, арахіс та інші)  

- стручкові (біла та червона квасоля, 

горошок, спаржа і т.д.)  
Середземноморська дієта: іжа та стиль життя 

http://hearts.in.ua/articles/healthy-food-healthy-diet/600.php  
 ЮНЕСКО зарахувала техніку приготування неаполітанської 

піци до об'єктів нематеріальної 

культурної спадщини людства, йдеться 

в повідомленні на сайті цієї організації. 

Мистецтво піцайоло, що передається з 

покоління до покоління в Південній 

Італії, перераховане серед визнаних 

комітетом з охорони нематеріальної 

культурної спадщини на сайті 

ЮНЕСКО. 

 "Неаполітанське мистецтво піцайоло 

– кулінарна практика, яка складається 

з чотирьох різних фаз, пов'язаних з 

приготуванням тіста і його випічкою в 

дров'яній печі", - пояснили в 

організації.  

Napoli Pizza Village 2018 - фестиваль 

піци в Неаполі з 17 по 25 червня. 
http://ua.interfax.com.ua/news/general/468084.html  

http://hearts.in.ua/articles/healthy-food-healthy-diet/600.php
http://ua.interfax.com.ua/news/general/468084.html
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Ведучий І.: Вже ми дізналися про деякі звички й традиції 

європейських країн, а тепер настав час для виступу «Нонета» з 

України. Можливо хтось скаже, що таке «нонет»? Так, Нонет (італ. 

Nonetto від лат. Nonus - дев'ятий) - в академічній музиці ансамбль з 9 

виконавців (з самостійною партією у кожного) або твір для такого 

складу виконавців.  

«Нонет» з України на ЄвроФесті. 

Включення елементів до Національного переліку здійснюється на 

підставі рішення Експертної ради Міністерства культури України, до 

складу якої входять відомі фольклористи та етнографи.  

До Національного переліку України включено елементи 

нематеріальної культурної спадщини:  

Орьнек- 

кримськотатарський 

орнамент та знання 

про нього (009нкс)   
ОРЬНЕК включили до 

Національного переліку 

елементів 

нематеріальної 

культурної спадщини України 
https://www.youtube.com/watch?v=RkFygJglTD8  
 

Традиції рослинного килимарства селища Решетилівка 

Решетилівського району Полтавської області (008 нкс) 

 

Решетилівка. Відновлення 

килимарства · Ukraїner            https://www.youtube.com/watch?v=6nZ96gYFpXE  
 

 «Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка 

Решетилівського району Полтавської області» (007нкс) вже давно є 

 візитівкою краю. Її особливість у характерному поєднанні численних 

https://www.youtube.com/watch?v=RkFygJglTD8
https://www.youtube.com/watch?v=6nZ96gYFpXE
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технік – до 5-7 одночасно. 

Поєднання лишви, ажурних 

мережок, вирізування, 

виколювання і особливо 

ювелірних технік – «солов’їні 

вічка», «зерновий вивід» – 

 робить речі, виконані в цій 

техніці, справжнім твором 

високого мистецтва. При цьому розкривається все багатство і краса 

узорів, ювелірність їх виконання. Решетилівська вишивка «білим по 

білому» - своєрідний художній засіб, який асоціюється з красою 

морозних візерунків. 

Основними носіями і центром збереження сучасної вишивки «білим 

по білому» є майстри та викладачі Решетилівського художнього 

професійного ліцею, вишивальниці приватної майстерні художніх 

промислів «Соломія», викладачі та учителі Решетилівської дитячої 

школи мистецтв, Решетилівської гімназії імені І.Л. Олійника та творчі 

родини. http://expres.ua/news/2017/06/30/249994-vyshyvku-bilym-po-bilomu-

vklyuchyly-pereliku-kulturnoyi-spadshchyny 

Майстер-клас з Наталкою Фіцич      http://vishivanka.net.ua/video/4  
 

 «Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району 

Київської області» (006 нкс) охоплює собою практично весь 

жанровий спектр українських народних пісень. У репертуарі 

фольклорного гурту «Червона калина», який працює в цій пісенній 

традиції,  є колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жнивні, весільні, 

колискові, протяжні пісні (пісні про кохання, сирітські, наймитські, 

чумацькі, козацькі, побутові, історичні, балади, романси), жартівливі 

та танцювальні пісні та псальми. Саме вони і становлять унікальну 

пісенну спадщину села Лука, яка формувалась протягом багатьох 

століть. Загалом репертуар колективу становить 316 композицій. 

Пісня про чумака. Фольклорний гурт села Лука Києво-

Святошинського району   https://www.youtube.com/watch?v=w8BJGS44txY  
 

Козацькі пісні Дніпропетровщини (005нкс) 

Три ансамблі, які співають традиційні козацькі пісні — Криниця, 

Богуславочка і Первоцвіт.     Козацькі пісні Дніпропетровщини включили 

до списку ЮНЕСКО https://www.youtube.com/watch?v=Uwjd1SGvSqk  

http://expres.ua/news/2017/06/30/249994-vyshyvku-bilym-po-bilomu-vklyuchyly-pereliku-kulturnoyi-spadshchyny
http://expres.ua/news/2017/06/30/249994-vyshyvku-bilym-po-bilomu-vklyuchyly-pereliku-kulturnoyi-spadshchyny
http://vishivanka.net.ua/video/4
https://www.youtube.com/watch?v=w8BJGS44txY
http://195.78.68.75/mincult/doccatalog/document?id=391410
https://www.youtube.com/watch?v=Uwjd1SGvSqk
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Петриківський розпис – українське 

декоративно-орнаментальне малярство 

ХІХ – ХХІ ст.ст.  (004нкс)   
Петриківський розпис | Відео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=m9ZvZK-hJmY  

 

Опішнянська кераміка (003нкс) 

РОЗПИС ОПІШНЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=BceNxnPpAq4  

#Project_Keramika: Опішненська кераміка 

https://www.youtube.com/watch?v=FykVFOz-nww  

Кролевецьке переборне ткацтво 

(002нкс)  

Музей Кролевецького ткацтва / Музей 

Кролевецкого ткачества.   

https://www.youtube.com/watch?v=xxLNX

AThmbk  

 

Традиція Косівської 

мальованої кераміки 

(001нкс) 

 
Tradition of Kosiv Painted 

Ceramics 2017 (Традиція 

Косівської Мальованої 

Кераміки)                                

https://www.youtube.com/watch?

v=yUBS0242fOg  
 

Ведучий ІІ. Завершується наш фестиваль виступом з рідного краю – 

Слобожанщини. Представляємо вам «Октет Слобожанщини». Ви 

вже знаєте/або згадали що таке нонет. Що ж таке октет? Октет (від фр. 

Octette, - вісім) - музичний ансамбль з восьми музикантів-виконавців, вокалістів 

або інструменталістів, а також твір для такого ансамблю. 
ЮШКА У ТРИ РИБИ БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Оригінальний рецепт юшки відомий на Балаклійщині з давніх 

часів. Край славиться великою кількістю водоймищ, річок, головна з 

https://www.youtube.com/watch?v=m9ZvZK-hJmY
https://www.youtube.com/watch?v=BceNxnPpAq4
https://www.youtube.com/watch?v=FykVFOz-nww
https://www.youtube.com/watch?v=xxLNXAThmbk
https://www.youtube.com/watch?v=xxLNXAThmbk
https://www.youtube.com/watch?v=yUBS0242fOg
https://www.youtube.com/watch?v=yUBS0242fOg
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яких – Сіверський Донець – утворює дивовижне мереживо серед 

лісних та лугових краєвидів. Рибалка – улюблена розвага і сучасних 

мешканців, і гостей-туристів. Та й самі назви «Балаклія», 

«Балаклійка» походять з тюркської «рибна ріка».  

Юшка вариться у казані на 

відкритому вогні. Основа юшки – 

навар з дрібної риби, яка далі 

видаляється з казана. Разом із 

звичними інгредієнтами 

(картоплею, морквою, цибулею, 

пшоном, зеленню, сіллю та 

перцем) відварюються крупніші 

рибини та порційні шматки 

великої «делікатесної» риби. 

Наприкінці приготування юшка «запікається» у популярний 

рибацький спосіб – поліно з вогнища на декілька секунд 

устромляється в страву. 
Балаклійська юшка у три риби 

https://www.youtube.com/watch?v=BlIjha5U0YA  
 

Традиції приготування та споживання сала  

у смт. Вільшани Дергачівського району Харківської області 

Унікальні традиції приготування та 

споживання сала, що передаються з 

покоління в покоління, демонструють 

 мешканці смт. Вільшани в яскравому 

відеосюжеті з Дергачівщини. Традиції 

приготування та споживання сала у смт. 

Вільшани Дергачівського району 

Харківської області  https://www.youtube.com/watch?v=xw2jRkbYYik  
 

В’ЯЗАННЯ ВІНИКІВ НА СЛОБОЖАНЩИНІ сел. Лиман Зміївського райну  
В’язання віників поширене на всій території України, 

найбільше – в південних регіонах. У селі Лиман Зміївського району 

Харківської області цей народний промисел відомий з кінця ХІХ 

століття. За переказами, місцевий мешканець, служилий солдат 

Кіндрат Тищенко, привіз із турецького полону жменю сорго. 

«Турецьке просо», як його називають лиманці, полюбилося селянам 

своєю невибагливістю та корисністю: окрім виготовлення віників, 

https://www.youtube.com/watch?v=BlIjha5U0YA
http://www.cultura.kh.ua/uk/activities/projects/intangible-cultural-heritage/elements/4921-traditsiyi-prigotuvannja-ta-spozhivannja-sala-u-smt-vilshani-dergachivskogo-rajonu-harkivskoyi-oblasti
http://www.cultura.kh.ua/uk/activities/projects/intangible-cultural-heritage/elements/4921-traditsiyi-prigotuvannja-ta-spozhivannja-sala-u-smt-vilshani-dergachivskogo-rajonu-harkivskoyi-oblasti
http://www.cultura.kh.ua/uk/activities/projects/intangible-cultural-heritage/elements/4921-traditsiyi-prigotuvannja-ta-spozhivannja-sala-u-smt-vilshani-dergachivskogo-rajonu-harkivskoyi-oblasti
http://www.cultura.kh.ua/uk/activities/projects/intangible-cultural-heritage/elements/4921-traditsiyi-prigotuvannja-ta-spozhivannja-sala-u-smt-vilshani-dergachivskogo-rajonu-harkivskoyi-oblasti
https://www.youtube.com/watch?v=xw2jRkbYYik


 
42 

 

рослину використовувати також для годівлі свійських тварин. А в 

часи лихоліть, війн, Голодомору сорго вживали в їжу й самі мешканці 

села. 

Виготовляють віник з трьох пучків за допомогою 

спеціального верстата-в’язалки. 

В’язання віників – сімейний промисел, який 

щоправда, сьогодні тримають в руках здебільшого 

люди старшого віку. Лиманський віник зі звичного 

хатнього реманенту, перетворився на своєрідний 

культурний бренд. Вирішальну роль відіграли в 

цьому учасники фольклорного гурту 

«Калинонька», які понад 25 років співають пісню 

про віники, складену місцевою поетесою Вірою 

Колесніковою та музикантом Василем Кандяком. 

Лиманській віник – популярний подарунок від гурту на ювілеях, 

святах, фестивалях. В’язання віників на Слобожанщині      

https://www.youtube.com/watch?v=v84cgb08fSo  
ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА МЕДИЦИНА НА ІЗЮМЩИНІ 

Етномедицина на Ізюмщині є частиною 

етнокультурного простору 

Слобожанщини. У ній знаходять вияв 

елементи культурних традицій 

історичних спільнот, що мешкали в 

Слобідській Україні протягом XVII – 

XVIII в.  Народну медицину Слобідської 

України вивчали знані літератори, 

історики та етнографи ХІХ ст. – 

Г. Квітка-Основ’яненко, П. Іванов, М. Сумцов. Цілителі з’являлися й 

у мемуарах ізюмчан. У ХХ ст. народна медицина Слобожанщини 

була предметом багатьох наукових етнографічних експедицій, 

розвідок, дисертацій.  Серед них – праці М. Красикова, С. Швидкого, 

та інших. Втім, етномедицина саме на Ізюмщині вивчалася вибірково. 

Отже, місцеві особливості традиційних народних знань про причини 

виникнення і методи лікування багатьох хвороб недостатньо 

представлені у галузевій літературі, мало відомі громадськості. 

На сьогоднішній день на Ізюмщині представлені три типи народних 

медичних практик. По-перше, це народна фітотерапія – лікування 

травами. По-друге, народна мануальна терапія – лікування вивихів та 

https://www.youtube.com/watch?v=v84cgb08fSo
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переломів. Й по-третє – народна психотерапія – лікування душевних 

й тілесних недугів за допомогою замовлянь. 
ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА МЕДИЦИНА НА ІЗЮМЩИНІ 
 https://www.youtube.com/watch?v=eFTNg-sNIkk  
 

ГОНЧАРСТВО ВАЛКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Одним із  відомих гончарних 

осередків Харківської області є 

Валківський район. Там століттями 

складалися певні технології, звичаї та 

особливе ставлення до глини і виробів 

з неї, живе все це  і зараз.  
ГОНЧАРСТВО ВАЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                https://www.youtube.com/watch?v=h7BnrqhbUJs  
 

ЛОЗОПЛЕТІННЯ м. Лозова Харківської області  

На Харківщині одним із помітних 

осередків плетіння до сьогодні 

лишається місто Лозова, що 

отримало свою назву від 

однойменної річки – притоки ріки 

Бритай, берега якої густо вкриті 

верболозом. Люди, які населяли цю 

місцевість у різні часи, широко 

використовували лозу у своїй 

господарській діяльності. З неї 

плели кошики, щити, шоломи і навіть свої перші житла представники 

ямної та зрубної археологічних культур, пізніше слов’яни і численні 

кочові племена, запорізькі козаки.   

Перша чверть ХХ ст. відзначилася 

початком занепаду традиції 

лозоплетіння на Лозівщині. Вагомий 

внесок у її відродження зробив 

місцевий майстер Шкуренко 

Дмитро Олександрович, що 

розпочав свою діяльність у цій 

царині в 90-х роках ХХ ст. 

В цій царині Дмитро Шкуренко 

активно працює з 1991 року. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFTNg-sNIkk
https://www.youtube.com/watch?v=h7BnrqhbUJs
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Найбільшим попитом, за словами майстра, користуються меблі та 

декоративний посуд – столи, стільці, крісла-гойдалки, дитячі ліжечка 

і колиски, етажерки, підставки для квітів, контейнери для білизни, 

ємності для хліба, овочів і фруктів тощо. 

Лозоплетіння (Дмитро Шкуренко розповідає про процес лозоплетіння з 

насаджування лози до готових виробів) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=B64RFXGvVMs  
 

Зимові обряди Первомайщини  
Автентичні пісенно-обрядові традиції 

нашого краю знаходяться на 

загрозливій межі зникнення. В пам’яті 

сучасних селян Харківської області 

вже не залишилося спогадів про 

весняні, жнивні пісні та обряди. Тим 

цінніше свідоцтво ще активного 

побутування зимових традицій 

колядування та щедрування, 

представлене у фільмі Первомайського району про село Киселі.  
Традиції Різдвяних святок с. Киселі Первомайського району 

https://www.youtube.com/watch?v=jEDiVg5GGlY 

ЛЯЛЬКА-МОТАНКА смт Малинівка Чугуївського району  
Селище Малинівка розташовано біля річки Сіверський Донець, 

на протилежному березі від міста Чугуїв. 

Селище було засновано у 1652 році 

козаками-переселенцями з Лівобережної 

України. Як вістить місцева легенда, 

традиція виготовлення ляльок-мотанок 

залишилася у спадок малинівцям саме від 

козаків, які використовували їх як 

обереги під час походів. 

Місцеві мешканці розрізняють 

декілька видів ляльок. Наприклад, 

«Лялька-немовля», яку виготовляли при 

народженні дитини та укладали в ліжечко для охорони її сну та 

здоров’я, або ж «Баба-берегиня», яка мала допомагати оберігати 

достаток сім’ї, «Лялька-наречена», що на думку  пращурів захищала 

дівчат від порчі та підтримувала їх.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=B64RFXGvVMs
https://www.youtube.com/watch?v=jEDiVg5GGlY
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Ляльки-мотанки як обереги не втрачають своєї актуальності й у 

наші дні – виготовлені руками місцевих майстринь, вони є звичним 

подарунком солдатам і офіцерам, які несуть службу в АТО. Кілька 

таких ляльок, що побували в зоні бойових дій і, як вірять, принесли 

удачу своїм власникам, знайшли своє місце серед експонатів 

Чугуївського краєзнавчого музею. 
3.Не чарівна чарівниця 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZE1nqKk6mQ4  

Ведучий І.: Фестиваль завершився, але завжди цікаво що ж за 

лаштунками, що не потрапило на сцену. За лаштунками ЄвроФесту: 

мрії та бажання народів деяких європейських держав. Отже бажання: 

 Президент Франції Емануель Макрон хоче, аби французький 

багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини.  

"Ми повинні зберегти досконалість багета і нашу майстерність в його 

створенні, і тому його слід включити до списку всесвітньої 

спадщини", – сказав Макрон в ефірі Europe1. 

"Багет є частиною повсякденного життя у Франції, і це – особлива 

історія", – сказав президент. 

"Європейська правда"13січня 2018р. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/13/7076036/  

 Бельгійська влада виступає за те, щоб внести картоплю фрі до 

списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. 

З відповідною ініціативою виступають представники влади трьох 

регіонів країни – Валлонії, Фландрії та Брюсселя, пише RTL.be. 

Як повідомляється, влада Фландрії ще минулого року висували 

подібну ініціативу. Цього року до неї доєдналися два інших регіони. 

Про це оголосив міністр сільського господарства Валлонії Рене 

Коллін, пише видання. 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/27/7028207/   

 Головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва 

управління економічного розвитку міста Калуської міської 

ради Віктор Павлів у соцмережі подав ідею внести вареники до 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО: 
"Читаючи повідомлення президента Франції Емануеля Макрона який 

хоче, аби французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною 

нематеріальної спадщини. Пропоную наші вареники подати до ЮНЕСКО 

як частиною нематеріальної спадщини". 

http://vikna.if.ua/news/category/ua/2018/01/13/80212/view  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZE1nqKk6mQ4
http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/13/7076036/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/13/7076036/
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1145416/la-frite-belge-bientot-inscrite-au-patrimoine-immateriel-de-l-unesco-revons-pourquoi-pas-
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/27/7028207/
http://vikna.if.ua/news/category/ua/2018/01/13/80212/view
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 У січні 2016 року розпочато процедуру внесення унікальної 

буковинської Маланки до Репрезентативного списку, готуються 

відповідні презентаційні документи для подання до Міністерства 

культури України 
 У Міністерстві культури України підтримали ініціативу про 

внесення класичного українського борщу до списку Всесвітньої 

нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. 

«Борщ відповідає критеріям ЮНЕСКО, оскільки сприяє 

національному розвитку та говорить про культурну ідентичність 

суспільства», – наголосив очільник Української асоціації 

постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. 

Найближчий час подачі заявки до Організації Об’єднаних Націй 

– до 1 лютого 2019 року. 
https://espreso.tv/news/2018/04/07/vidomu_ukrayinsku_stravu_vnesut_do_svitovoyi_

spadschyny_yunesko 

Семінар «Культурна спадщина як ресурс розвитку» зібрав на Харківщині 

плеяду європейських експертів.  
 

Регіон активно долучається до реалізації 

міжнародних та національних проектів у сфері 

збереження культурної спадщини. Саме така 

активність області в позначених питаннях стала 

однією з причин, з яких Харківщину обрали місцем проведення 

масштабного семінару «Культурна спадщина як ресурс розвитку. 

Можливості в рамках європейських програм». 

 12 квітня 2018 року в приміщенні коворкінгу Fabric.space, 

брали участь голова ХОДА Юлія Світлична та Міністр культури 

України Євген Нищук. 

 Міністр культури відзначив великий потенціал Харківської 

області та активність регіону в питанні збереження об’єктів 

культурної спадщини. 

«Якщо ми говоримо про культурну спадщину, то ми часто думаємо, 

що це про щось, що було 1000 років назад. Але це не так. Культурна 

спадщина Харкова – це унікальна спадщина ХХ століття. Вона зараз 

опрацьовується, й ми готуємо досьє, щоб до переліку ЮНЕСКО були 

прийняті ті чи інші об’єкти, які є в Харкові», - сказав Євген Нищук.  

 «Я хочу привітати з цим Юлію Олександрівну та всю славну 

Харківщину. Два проекти знайшли підтримку у великій конкурентній 

боротьбі. Це Шарівка та Чугуїв. Ці проекти отримають 

News 

 

https://espreso.tv/news/2018/04/07/vidomu_ukrayinsku_stravu_vnesut_do_svitovoyi_spadschyny_yunesko
https://espreso.tv/news/2018/04/07/vidomu_ukrayinsku_stravu_vnesut_do_svitovoyi_spadschyny_yunesko
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підтримку, в тому числі фінансову – близько 600 тис. грн кожен», - 

відзначив міністр.                https://www.youtube.com/watch?v=-1PhDsFZ2lk  

На даний момент до реєстру вже внесено 971 об’єкт 

культурної спадщини Харківщини, 34 з них – як пам’ятки 

національного значення. На розгляді в Міністерстві культури 

перебуває ще понад 500 пакетів документів. Також триває робота 

щодо внесення будівлі Держпрому до переліку Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 
Джерела: 

Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0

%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B

2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%

D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0

%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%

B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 

Наказ Міністерства культури від 12.02.2018 №105 "Про затвердження 

Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 

України" 
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245339846&cat_id=244

950594  

Реєстр пам'яток національного значення 
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245323765&cat_id=244

910406  

Реєстр пам'яток місцевого значення 
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245323810&cat_id=244

910406 

Нематеріальна культурна спадщина України  

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245154362&cat_id=245

154164  

Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва                                       

http://www.cultura.kh.ua/  

Списки (переліки, реєстри) нематеріальної культурної спадщини 

http://sd-vp.info/2016/spiski-pereliki-reyestri-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini/  
Кабмін розширив список пам'яток національного значення 

https://www.slovoidilo.ua/2018/01/26/novyna/suspilstvo/kabmin-rozshyryv-spysok-

pamyatok-naczionalnoho-znachennya  

Семінар «Культурна спадщина як ресурс розвитку» зібрав на Харківщині 

плеяду європейських експертів      http://kharkivoda.gov.ua/news/92277  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1PhDsFZ2lk
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245339846&cat_id=244950594
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245339846&cat_id=244950594
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245323765&cat_id=244910406
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245323765&cat_id=244910406
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245323810&cat_id=244910406
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245323810&cat_id=244910406
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245154362&cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245154362&cat_id=245154164
http://www.cultura.kh.ua/
http://sd-vp.info/2016/spiski-pereliki-reyestri-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini/
https://www.slovoidilo.ua/2018/01/26/novyna/suspilstvo/kabmin-rozshyryv-spysok-pamyatok-naczionalnoho-znachennya
https://www.slovoidilo.ua/2018/01/26/novyna/suspilstvo/kabmin-rozshyryv-spysok-pamyatok-naczionalnoho-znachennya
http://kharkivoda.gov.ua/news/92277
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