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У статті здійснено спробу класифікації, систематизації та аналізу матеріалів 

регіональної газети «Вісник Переяславщини», які відображають інформацію про сакральні 

пам’ятки, що перебувають в оперативному управлінні НІЕЗ «Переяслав». 
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Сакральна архітектура є важливою складовою культурної спадщини українського 

народу. Нині в межах музейних комплексів України зберігається велика кількість подібних 

об’єктів. Не виключенням є й Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» 

(далі НІЕЗ «Переяслав»). Актуальний перелік нерухомих пам’яток дозволяє говорити про 11 

об’єктів сакральної архітектури, що перебувають в оперативному управлінні заповідника. 

Вони неодноразово потрапляли в поле наукових інтересів дослідників та розглядалися у 

великій кількості наукових праць, аналіз яких потребує окремого дослідження і буде 

висвітлений у наступних дописах автора. Також варто зазначити, що сакральні пам’ятки НІЕЗ 

«Переяслав» у значній мірі знаходили відображення на сторінках періодичної преси. Серед 

таких видань особливу увагу заслуговує газета «Вісник Переяславщини», яка була 

найстабільнішим виданням другої половини XX ст. − початку XXI ст. та мала найбільше 

просторове розповсюдження [50, с 143]. Це періодичне видання за часи свого існування шість 

разів змінювало назву: «Змичка», «Колективіст Переяславщини», «Прапор Переяслава-

Хмельницького», «Зоря комунізму», «Комуністична праця», а з 1991 р. − «Вісник 

Переяславщини». 

Протягом останньої чверті XX ст. на сторінках цієї газети з’являлося багато статей, 

присвячених об’єктам культурної спадщини НІЕЗ «Переяслав», зокрема і сакральним 

спорудам. Варто зазначити, що видання тривалий час було чи не основним місцем публікації 

інформації про музеї заповідника. Зважаючи на це, наша дослідницька увага була зосереджена 

саме на ньому. Зокрема, на особливостях опублікованої інформації, змісті та тематиці статей. 

Загалом ми опрацювали понад 2000 номерів зазначеного видання за період з 1976 по 

2018 рр. (газетні фонди бібліотеки НІЕЗ «Переяслава» і бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди»). 

Як вже зазначалося, в оперативному управлінні НІЕЗ «Переяслав» перебуває 119 

пам’яток, які різняться за типологією та характером їх використання. Тому для зручності 

подальшого аналізу інформації про сакральні об’єкти НІЕЗ «Переяслав», що відображена в 

газеті, нами проведена їх класифікація. Таким чином, було окреслено декілька груп об’єктів 

за наступними критеріями:  

 місце розташування (зв’язок з історичним місцем існування); 

 характер використання об’єкту. 

Відповідно до першого критерію було виділено такі підгрупи: 

 об’єкти, що залишилися на місті створення (історичного існування); 

 перевезені об’єкти. 

У свою чергу серед об’єктів першої групи варто виділити дві підгрупи: 

 збережені; 

 зруйновані. 

До першої підгрупи ми віднесли наступні пам’ятки:  

 Михайлівська церква (1750 р.); 

 Дзвіниця Михайлівської церкви (1747 р.); 
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 Вознесенський собор (1700 р.). 

Другу підгрупу пам’яток складають залишки двох споруд культового призначення: 

 залишки Церкви-усипальні (Спаської) (початок XI ст.); 

 залишки Михайлівського собору (1089 р.). 

До другої групи відносяться культові споруди, що перевезені до Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслава»: 

 церква Св. Георгія із с. Андруші, Переяслав-Хмельницького р-ну, Київської обл. 

(1768 р.); 

 Покровська церква із с. Сухий Яр Ставищенського р-ну Київської обл. (1774 р.); 

 церква Покрови Пресвятої Богородиці із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської 

обл. (1606 р.); 

 Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл. (1651 р.); 

 церква Св. Параскеви із с. В’юнище, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 

(1891 р.); 

 дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл. (1760 р.). 

Перші два об’єкти належать до пам’яток архітектури та містобудування національного 

значення, а інші − місцевого. 

Відповідно до іншого критерію − характеру використання об’єктів – було визначено дві 

групи пам’яток (табл. 1): 

 об’єкти, що мають музейну експозицію; 

 об’єкти, у яких вона відсутня. 

Таблиця 1. 

Назва пам’ятки Тип експозиції 

Залишки 

Михайлівського собору 

(1089 р.) 

Музей архітектури давньоруського Переяслава (відкритий у 

1982 р.)  

Михайлівська церква 

(1750 р.) 

Музей українського народного одягу Середньої 

Наддніпрянщини (відкритий у 1957 р.). Із 2010 р. експозиція 

відсутня 

Дзвіниця Михайлівської 

церкви (1747 р.) 

Експозиція відсутня 

Вознесенський собор 

(1700 р.) 

Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і 

створення Букринського плацдарму восени 1943 р.» з 

(відкритий у 1975 р.) 

Залишки Церкви-

усипальні (Спаської) 

(початок XI ст.) 

Археологічний музей (відкритий у 1957 р.) 

Покровська церква 

(1774 р.) 

Музей історії Української Православної Церкви (з 1986 р. по 

1992 р. – Музей історії релігії та атеїзму) 

Дзвіниця (1760 р.)  Експозиція відсутня. 

Церква Св. Георгія 

(1768 р.) 

Відтворено інтер’єр храму кінця XIX − початку XX ст. 

Церква Св. Параскеви  

(1891 р.) 

Музей космосу (відкритий у 1979 р.) 

Трьохсвятительська 

церква (1651 р.) 

Музей українського рушника (відкритий у 1995 р.) 

Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці 

(1606 р.) 

Експозиція церкви XIX ст. 
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Згадана вище класифікація дозволила оптимізувати пошук та систематизацію інформації 

про пам’ятки сакрального значення, що відображена в газеті «Вісник Переяславщини». 

Аналіз публікацій дозволив виявити 50 статей, що безпосередньо чи опосередковано 

стосуються проблематики нашого дослідження. Інтенсивність публікації матеріалів про 

об’єкти даного типу в різні роки була неоднаковою. Тому для відстеження певної тенденції їх 

появи ми провели систематизацію наявних публікацій відповідно до періоду 

створення (рис. 1). 

Аналізуючи даний графік, можна помітити певну тенденційність виходу статей протягом 

1976−2018 рр. Загалом максимальна кількість публікацій не перевищувала 3–4 у рік, але в 

2007 р. вона збільшилася до 7. На нашу думку, це пов’язано із ситуацією, що склалася навколо 

Михайлівської церкви та її дзвіниці. Саме в цьому році було здійснено рейдерське захоплення 

території, де розташований комплекс пам’яток Михайлівського монастиря. Це поставило під 

загрозу функціонування Музею українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини, 

що викликало значний резонанс [3, с. 5; 12, с. 5; 33, с. 5; 35, с. 11; 36, с. 11; 43, с. 7; 44, с. 6]. 

Різнотипність відображуваної інформації, що міститься у розглянутих публікаціях, 

зумовила необхідність групування матеріалів за змістом. Тому нами було виокремлено 

декілька наступних груп: 

 публікації присвячені історії та функціонуванню культових споруд, їх архітектурним 

особливостям;  

 публікації про музейні експозиції в цілому та про окремі експонати, що розташовані в 

приміщенні культових споруд; 

 публікації, у яких опосередковано згадуються досліджувані об’єкти. 

Перша група статей є найчисельнішою і найінформативнішою. Її складають 29 

публікацій [9, с. 2; 11, с. 5; 14, с. 3; 15, с. 2; 20, с. 3; 21, с. 6; 22, с. 3; 25, с. 3; 26, с. 3; 27, с. 3; 31, 

с. 7; 34, с. 5; 37, с. 5; 38, с. 6; 39, с. 5; 40, с. 9; 46, с. 3; 47, с. 3; 49, с. 6; 51, с. 3; 52, с. 6; 53, с. 3]. 

Друга група представлена матеріалами, що описують історію створення у досліджуваних 

об’єктах музейних експозицій, містять їх опис. До неї ми віднесли статті про: Музей-діорама 

«Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.» [1, 

с. 7; 6, с. 2; 7, с. 7; 8, с. 10; 13, с. 9; 56, с. 3; 58, с. 7], «Музей космосу» [17, с. 2; 18, с. 2; 19, с. 2], 

«Музей історії Української Православної Церкви» [2, с. 3; 55, с. 4], «Археологічний музей», 

«Музей українського рушника», «Музей українського народного одягу Середньої 

Наддніпрянщини» [16, с. 2; 42, с. 2; 48, с. 2], «Музей архітектури давньоруського Переяслава» 

[10, с. 2]. Цю групу складають 16 публікацій. 

Остання група представлена 5-а публікаціями. У них містяться окремі згадки про 

сакральні пам’ятки, інколи світлини з ними [2, с. 4; 4, с. 5; 29, с. 4; 32, с. 10; 41, с. 9]. 

Кількісний розподіл публікацій (у межах згаданої вище класифікації) відносно окремих 

пам’яток відображений у таблиці (табл. 2). Зауважимо, що в одній і тій же статті інколи 

одночасно згадані декілька об’єктів. Тому кількість представлених у таблиці публікацій є 

більшою ніж загальна кількість матеріалів трьох груп у цілому. 

Таблиця 2. 

Назва пам’ятки 
Кількість публікацій 

1 група 2 група 3 група 

Залишки Михайлівського собору (XI ст.) 4 1 0 

Михайлівська церква (1750 р.) 13 3 4 

Дзвіниця Михайлівської церкви 1747 р. 2 0 1 

Вознесенський собор (1700 р.) 9 5 3 

Залишки Церкви-усипальні (Спаської) (друга половина 

XI ст.) 
3 0 1 

Покровська церква (1774 р.) 1 1 0 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

318 

Дзвіниця (1760 р.) 0 0 0 

Церква Св. Георгія (1768 р.) 3 0 1 

Церква Св. Параскеви (1891 р.) 1 2 2 

Трьохсвятительська церква (1651 р.) 0 0 0 

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (1606 р.) 1 0 0 

Варто також згадати, що нами виявлена низка газетних публікацій, у яких подана 

інформація про об’єкти, що історично пов’язані з досліджуваними пам’ятками: 

 залишки Андріївської церкви (XII ст. ) [23, с. 3; 45, с.  3; 57, с. 7];  

 залишки Воскресінської церкви (кінець XI ст.) [24, с. 3]; 

 дзвіниця Вознесенського собору (1775 р.). 

Загалом під час реалізації дослідження виявлено 50 статей газети «Вісник 

Переяславщини» (за період із 1976 по 2018 рр.), що відображають інформацію про пам’ятки 

сакральної архітектури НІЕЗ «Переяслав». Кількісний розподіл публікацій відповідно до часу 

їх створення дозволив прослідкувати певну закономірність. Зокрема, протягом всього 

окресленого періоду спостерігається стабільність появи інформації про досліджувані об’єкти 

на сторінках газети: щороку з’являлося 3–4 статті. Окрім 2007 р., коли прослідковується різке 

збільшення кількості публікацій до 7-ми, про що йшлося вище.  

Переважна частина (58%) опрацьованих матеріалів містить інформацію про історію та 

функціонування, архітектурні особливості згаданих об’єктів (рис. 2). Серед них найбільше 

статей про Вознесенський собор, комплекс споруд Михайлівського монастиря. Велика 

кількість публікацій (32%) присвячена історії створення у досліджуваних об’єктах музейних 

експозицій та їх опису (рис. 2). Найбільше таких матеріалів про Музей-діораму «Битва за 

Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.», Музей 

космосу, Музей українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини. У декількох 

публікаціях (10%) досліджувані об’єкти згадуються опосередковано (рис. 2).  

Зауважимо, що у даному дописі нами свідомо не здійснювався детальний розгляд змісту 

кожної публікації. Дослідження було спрямовано на узагальнений аналіз статей та їх 

систематизацію. Його результати дозволили сформувати підґрунтя для створення 

інформаційної бази матеріалів газети «Вісник Переяславщини», присвячених пам’яткам 

сакральної архітектури НІЕЗ «Переяслав». Окрім цього, отримані результати можуть бути 

використані під час детальної розробки проблеми відображення об’єктів культурної спадщини 

НІЕЗ «Переяслав» у літературі. 
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Victoria Vovkodav 

NIEZ «PEREIASLAV»'S SACRAL ARCHITECTURE OBJECTS ON THE PAGES 

OF THE NEWSPAPER «VISNIK PEREIASLAVSCHINY» 

The article conducts the systematization, classification and analysis materials of the local 

newspaper «Visnik Pereiaslavschiny» about. There is information about the NIEZ «Pereiaslav»'s 

sacred objects in these materials. 

Key words: architecture, religious buildings, museum, National Historical and Ethnographic 

Reserve «Pereiaslav», sacred object. 

 

 
Рис. 1. Інтенсивність появи газетних публікацій про сакральні пам’ятки НІЕЗ «Переяслав» 

 

 
Рис. 2. Розподіл статей за типом інформації  
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