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  У давніх, до-христіянських часах, 

доми людей, тереми (palaces), 

оборонні споруди (defensive walls 

and stockades), будівлі та інші 

споруди, будувалися більшості із 

дерева. 

  Позитиви? 

  Негативи?  



  Ще з часів «Трипільської 

Культури» в Україні розвинулися 

своєрідні традиції будівництва, які 

довго зберігалися і були використані 

(were used) пізнійше в нових родах 

будівель. 

  Добрий приклад це в архітектурі 

дерев’яних церков, які стали дуже 

популярними після XIV ст. 



  Церква святої Параскеви (c. Квятонь, Лемківщина), 1700. 
  Об'єкт Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО 



  Із прийняттям христіянства, 

поширилося в Україні муроване 

(stone and brick) будівництво, головно 

із цегли. 

  Позитиви? 

  Негативи?  

  В наступних століттях, в Русі 

настав великий розквіт архітектури. 

  Князі заможні (wealthy) люди 

будували церкви, тереми, палаци, 

охоронні споруди, хати. 

 



 Десятинна Церква 
 Київ 1007 



Собор Святої Софії 

 Київ 1037 



  Мандрівники 11-го і 12-го століття 

порівнюють (compare) велич і красу 

Києва до Константинополя та Риму. 

  Українське будівництво княжої доби 

стало на найвищих рівнях 

архітектури Европи, і належить до 

найкращих осягів (achievements) в 

архітектурі того часу. 

  Особливого високого рівня досягло 

будівництво церков. 

 



Миха́йлівський собор́ 
— найдревніша 
споруда 
Видубицького 
монастиря, зведена у 
1070–1088 роках в 
Києві. 



  Будувалося церкви під впливом 

архітектури Візантії, яктакож і 

архітектури грецьких колоній на 

побержжі Чорного Моря, архітектурі 

Болгарії (Bulgaria), Грузії (Georgia) і 

Вірменії (Armenia). 

  Архітектори та будівничі перших 

мурованих споруд в Русі, були 

чужоземні (foreign - immigrant) 

майстри. 

  Їм допомагали місцеві майстри. 

 



Свято-Василівський 
собор в Овручі около 
1190 р. 



Але, в короткому часі, українські 

архітекти та будівничі замінили 

грецьких та болгарських, і почали 

будувати церкви у відмінно 

українському стилі. 

  Літописи 12 – 13 століть згадують 

архітектора Петра Милонога та 

архітектора Олешка. 



Успенський (Юріївський) собор у Каневі — місто Канів, 
збудований 1144 р. 



  На жаль, через війни, напади 

кочовиків, та перебудови в наступних 

століттях, мало що залишилося із 

будинків княжої доби. 

  Наприклад із 4-йох княжих теремів 

в Києві, лишилися тільки руїни 

фундаментів (foundations). 

  Щодальше, комуністична влада 

знищила велику кількість церков 

княжої доби в періоді 1929-1980. 

 


