
ЗБРУЧАНСЬКИЙ ІДОЛ

ІХ ст. н.е.  Вид з чотирьох боків

Не зовсім церква, але цей ідол 
пов'язаний з дохристиянськими (до 
988 р.) традиціями східних 
слов'янських племен



Софійський собор у Києві

Побудований у ХІ столітті Ярославом Мудрим
Сучасний стиль цього собору - це не 
першопочатковий візантійський стиль, а 
переробка 18 ст в стилі козацького бароко.

P.S. Даю вам кольорові фотографії, щоб дипресію 
остаточно не зловити і хоч якось розрізняти:).
Але на ЗНО питають чорно-білими. Тому є сенс 
роздрукувати це на ч\б принтері. 



Спасо-Преображенський собор у Чернігові 

ХІ ст. Період Русі

Бачимо куполи на баштах, що схожі на конус 
капелюха чарівника (Ч - Чернігів)

Більше лайфхаків, як запам'ятовувати церкви
шукай у мене в “майстер-групі”  :)



Успенський собор Києво-Печерської Лаври

ХІ ст., але це сучасна реконструкція в стилі бароко



Михайлівський 
Золотоверхий собор 

Київ. 

12 століття. Але це
сучасна реконструкція. Оригінал 
більшовики-атеїсти підірвали у 1930х



П'ятницька Церква у Чернігові

12 ст. Спочатку була ось такою, як на фото 
(візантійський стиль).

Потім у 17 ст. його перебудували в стиль козацького 
бароко, і в 1943 році знищили або німці, або совєти.

У 1960-х відбудований за оригінальним 
виглядом і стилем 12 століття.
 Ось такий шлях з поверненням до витоків:)



Успенський собор у Володимирі
12 ст. 

Волинське князівство 
(період розробленості Русі)



Церква Святого Пантелеймона у Галичі

12 ст. 

Роман Мстиславович. Галицько-
Волинське Князівство 



Костел святого Варфоломія в 
Дрогобичі

14 ст. стиль готика

Католицький храм періоду Кревської Унії



Покровська церква-фортеця у с. 
Сутківці

Оборонна церква 2 в 1, щоб молитися і 
стриляти крізь бійниці (оці отвори) 

Покровською вона називається, бо 
Богородиця захищає її від лиха та куль як під 
своїм “покровом”



Вірменський собор 
у Львові 

14 ст.

Вірмени - це теж християни, але трошки 
специфічні. Це і не католики, і не 
православні. Тому в них і стиль храмів 
такий незвичний:)



Церква Зішестя Святого 
Духа в Потеличі

16 ст.



Церква успіння Святої 
Богородиці та вежа 
Корнякти у Львові

кін.  17 ст. цікавим є те, 
що її збудували на 
замовлення 
львівського 
православного брацтва. 
А отже, це означає, що 
це православна церква, 
а не греко-католицька



Ансамбль 
Кафедрального костелу у 
Львові та каплиця Боїмів

Архітектор: А. Бремер

Скульптори: Г. Шольц, 
Я. Пфістер



Ілінська церва
в Суботові

17ст. Суботів - хутір Б. 
Хмельницького

Намалював також цю 
церкву Т. Шевченко



Троїцький Собор 
Троїцько-Іллінського 
монастиря в Чернігові

17 ст. Характерний стиль 
козацього бароко

+ великий ХРЕСТ 
посередині  фасаду)



Покровський собор у Харкові

1689 р.



Оборонна Синагога в 
Жовкві
Синагога - це дім молитв для юдеїв-євреїв. 
це не зовсім храм, але культова споруда цієї 
релігії

Конструкція проста і сурова, майже як 
коробка - все заради оборони!



Георгіївська церква 
Видубецького монастиря в 
Києві 

козацьке бароко - стиль



Преображенська церква у 
Великих Сорочинцях
18 ст. козацьке бароко. До речі місце 
народження М. Гоголя



Собор святого Юра у Львові

Архітектор - Б. Меретін



Андріївська церква у 
Києві 

архітектор - Ф. Б. Растреллі  
 (майже як ФБР) 



Покровська церква у 
Києві
Архітектор - І. Григорович- Барський

До речі, архітектора теж треба знати:(



Троїцький собор у 
Новомосковську

архітектор - Я. Погребняк

Дерев'яна ”пузата” церква збудована без 
жодного цвяху! Прям як у японців.



Успенська 
соборна церква 
Почаївської Лаври 
у Львові

Архітектор - І. Гофман



Володимирська 
церква у Києві
сер. 19 ст. 

Архітектори : Бернгардт, 
Маєвський


