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47. Пам’ятки давньоруського періоду як база формування тематичних 
екскурсійних маршрутів 
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Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 

 
Вступ. Україна має численні можливості для проведення різноманітних екскурсійних маршрутів. Київ, 

як столиця України і одне з найбільших її міст, може здивувати будь-кого своїм історичним минулим та 
пам’ятками історії, що збереглися до сьогоднішнього дня.  

Матеріали і методи. Основними методами при дослідженні поставленої проблеми були: експертний 
аналіз, синтез та аналітичний метод. 

Результати та обговорення. При розробці систем маршрутів за тематикою “По давньоруських містах” 
особливу увагу необхідно приділити добору для відвідання пам’яток та пам’ятних місць часів Київської Русі 
(ІХ – ХІІ ст.). Знайомлячи туристів з цими об’єктами, слід зазначити, що монументальне зодчество з’явилося 
в Київській Русі у кінці Х століття після прийняття християнства. Варто також наголосити, що вплив 
зовнішніх факторів, насамперед Візантії ( в будівництві храмів брали участь грецькі майстри), мав місце лише 
на початку монументального будівництва Київської Русі. З часом воно поступово набувало самобутніх рис. 
Процес становлення давньоруської архітектури був складним і неоднорідним. Внаслідок феодальної 
роздробленості держави рельєфнішими робилися локальні особливості архітектури Києво-Чернігівської, 
Полоцької, Смоленської, Галицької, Володимиро-Суздальської, Новгородської та інших земель. 

У ХІІ ст. склалося декілька архітектурних шкіл, що мали спільну стилістичну спрямованість. У 
середньому Подніпров’ї то були Київська, Переяславська, Чернігівська школи. Особливість Чернігівської 
школи створювало застосування в декорі кам’яних елементів, блискуча майстерність в обробці керамічних 
деталей. В архітектурних творах Київської та Переяславської шкіл переважала традиційність. Школи взаємо 
впливали та взаємозбагачували одна одну. Іноді чернігівські майстри перевершували київських, але місто-
столиця, де традиційно викристалізовувалися загальноруські стилістичні риси, відігравало вирішальну роль у 
розвитку архітектури Київської Русі.  

Головний храм Київської Русі – Софія Київська – всесвітньо визнаний взірець монументальної 
давньоруської архітектури, що помітно вплинув на її подальший розвиток. 

На Київщині збереглися численні залишки давніх городищ, а також міст і селищ, що в минулому були 
центрами давньоруської культури. Згадки про них містяться у літописах ХІ – ХІІ століть. У таких місцях 
доцільно створювати пішохідні або велосипедні пізнавально-оздоровчі маршрути для різних категорій 
туристів та екскурсантів, у тому числі дітей та молоді, зокрема: 

1. Київ – Гоголів – Бориспіль – Баришівка; 
2. Біла Церква – Самгородок – Володарка – Кошів – Тетерів; 
3. Переяслав-Хмельницький – Букарин – Кагарлик – Росава – Богуслав – Хохітва – Медвин; 
4. Київ – Святополків Стан – Трипілля – Халеп”я – Стайки – Красне Друге– Кагарлик; 
5. Київ – Вишгород – Білогородка; 
6. Київ – Васильків – Мотожин. 
Екскурсійний маршрут “ Загадкове Китаєве” до давньоруського городища на південній околиці м. 

Києва передбачає показ давньоруського курганного могильника, валів, печерних лабіринтів часів 
Київської Русі. 

На Чернігівщині такими маршрутами можуть бути: 
1. Чернігів – Любеч; 
2. Чернігів – Салтикова дівиця – Блистова – Березна; 
3. Чернігів – Седнів – Березна – Мена; 
4. Ніжин – Носівка – Остер; 
5. Ніжин – Ічня – Бахмач; 
6. Прилуки – Варва – Срібне; 
7. Чернігів – Шестовиця – Морівськ – Остер. 
Туристсько-екскурсійні маршрути за тематичним напрямом “Монастирські комплекси Середнього 

Подніпров’я” мають охоплювати монастирі: Києво-Печерський (лавра), Видубицький, Флорівський та 
Покровський у м. Києві, Валиліанський у смт. Любарі, Василівський у м.Овручі, Троїцько-Ілллінський та 
Єлицький у м.Чернігові, Хрестовоздвиженський у м. Полтаві, Мгарський у м. Лубнах, Самарський 
Пустинно-Миколаївський у м. Новомосковську, а також ансамблі монастирів: Троїцького у с. Густині 
Прилуцького району, Спасо-Преображенського в м. Новгороді-Сіверському, Вознесенського в 
м.Переяславі-Хмельницькому. Більшість зазначених монастирів діють, що створює можливості для 
організації паломницьких турів до них. 


