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Мета презентації 

Ознайомити глядача з архітектурою 

української національної школи, 

зробити висновки щодо її культурної 

ролі. 



Відомим стилем української 

національної архітектурної школи є так 

зване "Українське бароко". Дійсно, 

схожість з європейским бароко 

помітити нескладно — це, власне, воно 

і є, але більш стримане у формах та 

оздобленні й об’єднане з місцевими 

традиціями. 

Найкраще помітне у кам’яному 

будівництві (найчастіше — релігійні, 

культові споруди), з часом бароко було 

витіснене так само адаптованим рококо, 

залишивши, проте, історії постаті 

визначних майстрів зодчества. 



Степан Дем’янович Ковнір. 

Народився в 1695-му, у Гвоздові. 

Підданий Києво-Печерської 

Лаври, брав участь у її відбудові, 

а також у зведенні інших храмів і 

релігійних споруд. 



Ковнірівський корпус. Відбудований у 1746-му, входить до комплексу 

Києво-Печерської лаври. Дві будівлі складають єдиний ансамбль. 

Корпус прикрашено фігурними фронтонами, подібними до 

використаних в Успенському соборі (роботи цього ж майстра). 

Зазнав руйнування під час окупації і був повністю відновлений лише 

у 1963-му році. 



Кловський палац. Степан Ковнір брав участь у будівництві, що було завершене в 1761-

му році. Спочатку мав два поверхи, третій надбудовано в 1863. Навіть після багатьох 

реконструкцій прекрасно проглядається належність до українського бароко. 

На сьогодні Кловський палац є резиденцією Верховного суду України; на жаль, в 

процесі реконструкції до потреб суду було втрачено самобутній інтер’єр і початковий 

вид фасаду. 



Іван Григорович Григорович-Барський. 

Народився в 1713-му, у Літковичах. 

Випускник Києво-Могилянської 

академії, в архітектуру подався вже в 

зрілості. Мабудь, найвідоміший та 

найпопулярніший будівничий епохи 

українського бароко. 



Фонтан "Самсон". Збудований І. 

Григоровичем-Барським як 

частина водогону в 1749. Спочатку 

містив скульптуру ангела, що була 

згодом замінена на Самсона, 

давшого нинішню назву фонтану. 

Був розібраний в 1934-му; зараз 

оригінал зберігається в музеї. 

В 1982-му було відбудовано точну 

копію, що стоїть на Контрактовій 

площі і сьогодні. 



Покровська церква. Зведена І. Григоровичем-Барським в 1772 р., 

архітектурний ансамбль з трьох споруд. 

Належить за типом композиції до українських триверхих храмів. В декорі 

фасадів прослідковуються характерні для І. Григоровича-Барського 

волютні завитки; використано круглі та хрестовидні вікна, витончені 

профілі карнізів. 



Федор Дмитрович Старченко з точки зору культури і ролі в ній — особа 

загадкова. Не збереглося як його портретів, так і точних свідчень про 

причетність до українського будівництва. Існує думка, що 

Богоявленський та Військовий Микільський собори — саме його 

творіння, проте в історичних документах авторство приписують Йосипу 

Дмитровичу Старцеву. 

Деякі історики називають Йосипа Старченка братом Федора, а прізвище 

"Старцев" — простою помилкою, спотворенням при записі російською. 

Проте навіть так залишається питання про те, що саме будував Й. 

Старченко, а що — Ф. Старченко. 

Питання це становить значну історичну цінність. 



Богоявленський і Військовий Микільский собори було збудовано на кошти І. 

Мазепи в 1690-х роках. 

На жаль, обидва були зруйновані більшовиками в 1934-1935 роках, і відбудова 

досі не розпочата. Споруди були визначними; Богоявленський храм, 

наприклад, — одна з найбільших у тогочасному Києві. 



Висновок 

Очевидно, власний архітектурний стиль — невід’ємна складова 

органічної культури народу. Творчість розглянутих у даній 

презентації майстрів, до того ж, була на момент їх активності  

дуже сучасною (Україна перейняла елементи європейского 

бароко зі значним запізненням, проте в подальшому місцевий 

стиль розвивався паралельно і гармонічно). І сьогодні 

дослідники й ентузіасти звертаються до творчого спадку XVII-

XVIII ст., а збережені будівлі слугують як цінними пам’ятками, 

так і повністю функціональними, естетично привабливими 

окрасами країни. 
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Дякую за увагу! 


