
Календар знаменних і пам’ятних дат. 18 квітня 

18 квітня міжнародне співтовариство відзначає Міжнародний день 

пам’яток та історичних місць 

 

Міжнародний день пам'яток і 

визначних місць спрямований на 

підвищення обізнаності 

громадськості з різноманіттям 

культурної спадщини, її 

вразливістю та необхідністю 

ефективних зусиль заради 

збереження її для подальших 

поколінь. 

 

 

Бібліотека рекомендує 
 

Україна – це країна з прекрасною природою, багатою культурною 

спадщиною і беліччю неповторних міст і сіл, у яких все дихає історією і 

духом гостинного українського народу.  

 

Клочко, Д. В. Моя Україна : альбом 

світлин / Д. В. Клочко. – К. : Вища школа, 

2009. – 239 c.  

Зі сторінок альбому постає рідна і водночас 

незвідана земля з гордим іменям Україна: її 

яскрава різноманітна природа, її унікальні 

мистецькі та історичні пам’ятки, її щирі, 

працелюбні, красиві люди. 

 

 

 



Культурна спадщина кожного народу складається з багатьох 

історичних шарів, створених в різні епохи людьми з різним світоглядом і 

досвідом, різними смаками і уподобаннями. Національні культурні 

здобутки це власне і є Україна – бо Україна є не просто земля, на якій ми 

живемо, а все те високе й мудре, що створили наші люди. 

 

Попович, М. В. Культура : ілюстрована 

енциклопедія України / М. В. Попович. – К. : 

Балтія-Друк, 2009. – 182 c. 

Пропонована книга не є описовою 

історією культури України; це своєрідний 

культурологічний коментар, спроба 

осмислення української культури як цілісного 

поєднання різноманітностей, сучасне 

прочитання її різних шарів.  

 

 

Національні культурні здобутки зв’язують нас з нашими далекими 

пращурами, знайомлять з їхнім життям, розвивають в нас чуття 

прекрасного, роблять шляхетним наше серце, плекають любов до всього 

рідного, дарують життєвий досвід, дають уроки майбутнього і роблять нас 

справжніми синами нашої батьківщини 

 

Сто найвідоміших шедеврів України / 

під. ред. М. Русяєвої. – К. : Автограф, 2004. 

– 493 c.  

Це захоплююча книга про мистецькі 

шедеври української землі. Ви дізнаєтесь про 

скарби тисячолітньої історії зі скіфських 

курганів, про зразки книжної майстерності, про 

видатні пам’ятки писемності, архітектури, 

скульптури, живопису… 

 



Кожне місто західної України може похвалитися значним обсягом 

культурних цінностей. Тут можна знайти неповторні замки і церкви, 

палаци і музеї; у багатьох містах мало не кожна будівля є пам’ятником 

архітектури, витончені форми якого зберегли заворожуюче дихання 

могутньої минувщини. 

  

Мунін, Г. Б. Визначні пам'ятки Західної 

України / Г. Б. Мунін, Х. Й. Роглєв, О. О. 

Гаца. – К. : Книга, 2008. – 174 c. 

У виданні розкрита історія областей Західної 

України, проілюстрована фотографіями замків 

і фортець, старовинними зображеннями, 

портретами власників, їхніми гербами, 

географічними картами, різноманітними 

малюнками на історичну тематику. 

 

Наша батьківщина має надзвичайно багату культурно-історичну 

спадщину, прекрасну природу, безліч неповторних сіл, у яких збереглися 

неперевершені палаци, замки, церкви, кастьоли. Кожне село має 

унікальний колорит і неповторну архітектуру.  

 

Легендарні села України / Х. Й. Роглєв, 

Ю. Л. Бошицький, І. А. Голубаха, Г. Б. 

Мунін. – К. : Книга, 2009. – 255 c. 

Наші села дбайливо зберігають сліди 

могутньої України та її численну культурну 

спадщину. У виданні розповідається про 

історію, легенди, архітектурні пам’ятки відомих 

українських сіл, які зробили внесок в історію 

України. 

 

 



Багата та прекрасна Чернігівська земля, славна своєю історією, 

чарівною природою і людьми, що звеличують її своєю працею. Найдавніші 

архітектурні визначні пам'ятки Чернігова збереглися до наших днів ще з 

часів Київської Русі. 

 

Тищенко, М. О. Симфонія 

Сіверянського краю : Фотоальбом. –             

Чернігів : Деснянська правда, 2005. – 160 c. 

Окрім неповторних за красою куточків 

природи, що ваблять численних туристів, 

сторінки альбому знайомлять з архітектурними 

пам’ятками старовинних міст Чернігівщини. 

 

 

 

Українські монастирі – давні культурні осередки, які століттями 

зберігали, підтримували й розвивали національну культуру. І якщо київські 

святині широко відомі й докладно вивчені, то численні провінційні 

монастирі, забуті й занедбані протягом ХХ століття, були донедавна 

приречені на неминучу загибель. 

 

Вечерський, В. В. Українські 

монастирі / В. В. Вечерський. – К. : Наш 

час, 2008. – 399 с. 

Книжка присвячена українським монастирям, 

як прадавнім центрам духовності, культури, 

освіти нашого народу, а також як видатним 

архітектурним ансамблям, з якими пов’язана 

історія України та її окремих регіонів.  

 

 

 



Печери святого Антонія є пам'яткою підземної культової архітектури 

ХІ-ХІІ століть. Іх було засновано як печерний християнський монастир 

князем Святославом Ярославовичем, а також відомим ченцем Антонієм – 

відомим основоположником печер у Києві, уроженцем Чернігівщини. 

 

Руденок, В. Я. Тайны монастырских 

подземелий / В. Я. Руденок. – изд. 3-е, доп. – 

Чернигов : Деснянська правда, 2006. – 64 c. 

Книга розповідає про історію створення та 

таємниці печер Чернігівської землі. Печери 

Чернігівської землі це рукотворні підземелля, 

створені в різний час в Чернігові та інших 

населених пунктах. Більшість з них розташовані 

на територіях монастирів або біля них і мають 

виключно культове значення. 

 

Витоки народних архітектурно-будівельних традицій України сягають 

сивої давнини. Відбираючи все найкраще та найдоцільніше, кожне 

покоління людей доповнювало і збагачувало досвід попередників, 

інтегруючи його в різноманітні архітектурно-мистецькі витвори.  

 

Народне зодчество : альбом. – К. : 

Мистецтво, 2009. – 318 c. 

Видання знайомить з унікальними 

пам’ятками традиційної народної архітектури 

України. Реліквійні зразки храмових, житлових, 

господарських та виробничих споруд, 

створених народними майстрами, 

розповідають про глибинне коріння і розмаїття 

народних традицій Полісся, Прикарпаття і 

Карпат, Поділля, Наддніпрянщини, 

Полтавщини і Слобожанщини, Півдня України. 

 

 З фондів Наукової бібліотеки ЧНТУ 


