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Композиція пам’ятної дошки на 

пошану Івана Могитича 

 

Напис: 
«Іван Могитич 

(1933 – 2006) 

Народний архітектор України, 

академік, засновник інституту 

«Укрзахідпроектреставрація» 

 

Медальйони з зображеннями основних об’єктів, 

відреставрованих І. Могитичем та найвідоміших 

наукових реконструкцій. 

1. Церква св. Пантелеймона у Галичі кін. ХІІ ст. 

2. Дерев’яна церква у с. Олександрівка ХІV-ХVІІІ ст. 

3. Дрогобич, терем воєводи, XIII – 1 пол. XIV ст. (реконструкція) 

4. Скит Манявський – сер. ХVІІ – ХVІІІ ст. 

5. Княжий палац ХІІ ст. у Звенигороді (реконструкція) 

6. Олеський замок – ХІV-ХVІІ ст.  

7. Церква Івана Хрестителя ХІІІ ст. у Львові (реконструкція) 

8. Глинянська вежа Бенардинського монастиря у Львові ХVІІ ст. 

9. Дерев’яна церква св. Юрія у м Дрогобичі ХV ст. 

10. Фастів, дерев’яна церква ХVІІІ ст. 

 

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Народний архітектор  
України, академік,  

засновник інституту  

«Укрзахідпроектреставрація» 

 
 

(1933 – 2006) 

Іван Могитич 

 

 

барельєф 

 

1 2 

3 
4 

 

5 6 

7 8 

напис 

 9 10 



2 

 
1. Церква Святого Пантелеймона — найстаріший і єдиний із збережених храмів Галицько-

Волинського князівства, розташований у селі 

Шевченкове поблизу сучасного Галича 

(Івано-Франківська область). Був заснований 

у 1194 році князем Романом Мстиславичем, 

раніше розміщувався у центрі добре укріпленого 

городища. Це монументальна хрестобанна церква зі 

зразками вишуканого білокам'яного різьблення і 

численними рисунками та графіті на стінах. 

В теперішній час церква Святого Пантелеймона є 

чинною греко-католицькою церквою і входить до 

складу Національного заповідника «Давній Галич». 
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2. Дерев'яна церква у с. Олександрівка ХІV-ХVІІІ ст. 

Дерев'яна церква святої Параскеви П'ятниці — є справжньою окрасою села Олександрівка 

(колишня назва Шандрово), Хустського району, Закарпатської області. Культова споруда увінчує 

широку поверхню 

пагорба і 

вимальовується 

чітким силуетом на 

тлі невисоких гір. 

За зовнішнім 

виглядом храм 

схожий на храми 

мармарошської 

готики з Сокирниці, 

Крайниково, 

Данилово, проте 

має деякі свої 

характерні 

особливості. Тут 

вертикалізм не 

настільки 

виражений, 

знайдено рівновагу 

між вертикальною 

лінією вежі зі 

шпилем та 

горизонтальними 

лініями нави й 

вівтаря. 

Церква двозрубна, 

тридільна, з 

видимим нахилом 

стін до середини. Вежа з чотирма фіалами біля 

оснування шпиля височіє над західним зрубом. На 

головному фасаді — відкритий ґанок з арковою 

галереєю. В олександрівському храмі можна 

побачити багаті, найповніші і найліпше збережені 

настінні розписи, виконані у 1779 році майстром 

Стефаном Теребельським, і малювання народних 

майстрів. Про це повідомляє напис на західній стіні 

нави. Колись бабинець з плоскою стелею від нави з 

високим арковим склепінням відділяла зрубна стіна 

з відкритим порталом. Усередині XIX століття 

прохід було збільшено. Вівтарний зруб 

відгороджен

о 

чотирирядни

м 

іконостасом 

XVIII 

сторіччя. 
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3. Дрогобич, терем воєводи, XIII – 1 пол. XIV ст. 
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4. Скит Манявський – сер. ХVІІ – ХVІІІ ст. 
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5. Княжий палац ХІІ ст. у Звенигороді (реконструкція) 
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6. Олеський замок – ХІV-ХVІІ ст.  
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7. Церква Івана Хрестителя ХІІІ ст. у Львові (реконструкція) 
Храм споруджено у 1260 році (за іншими джерелами 1270 р.) князем галицько-волинським Левом І 

Даниловичем для дружини — Констанції — доньки угорського короля Бели IV. Костел для себе 

будували домінікани, яких до Львова запросила Констанція, на місці колишньої дерев'яної церкви 

монахів-василян, але вже з XVI сторіччя це 

вірменська церква. Храм неодноразово 

перебудовувано. У 1800 році храм горів. 

У 1886 році церкву радикально перебудовав 

архітектор 

Юліан 

Захаревич 

за участю 

архітектор

а Тадеуша 

Мюнніха. 

При цьому 

споруда 

повністю 

втратила 

будь-які 

риси 

старовини 

і стала 

виглядати 

псевдором

анською 

каплицею 

XIX сторіччя. 

Ще в середині 1920-х років від старого костелу в храмі 

залишався надзвичайної роботи величезний бароковий 

вівтар 

(1526 

року) з зображенням Христа. Даних про його 

місцезнаходження на сьогодні немає. 

Наприкінці 1980-х рр. силами Львівського філіалу 

інституту «Укрзахідпроектреставрація» проведено 

реконструкцію будівлі. У процесі досліджень 

реставратори відновили первісний вигляд мурованого 

храму. Зокрема, було виявлено багато елементів 

готики, що дало підставу деяким авторам 

стверджувати про готичний характер споруди. У ході 

реконструкції було збережено неороманський 

передній фасад храму, спроектований Захаревичем, а 

решті споруди, як повідомлялося, було «повернуто 

первісного вигляду». Неороманську огорожу храму 

замінили сучасною. 

У 1993 році в будівлі та на її подвір'ї організовано 

Музей найдавніших пам’яток Львова. 

В експозиції музею, що розміщена в будівлі храму, 

встановлено макет, який відтворює його первісний 

вигляд. 
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8. Глинянська вежа Бенардинського монастиря у Львові ХVІІ ст.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глиня́нська бра́ма (В'їзна брама) — пам'ятка 

оборонної архітектури пізнього ренесансу у 

Львові, частина фортифікацій Комплексу 

бернардинського монастиря. Розташована на 

площі Митній. Пам'ятка є найбільш збереженим 

фрагментом стародавніх фортифікацій Львова. 

З заходу, разом з монастирськими будівлями, мур 

утворює велике замкнене подвір'я у формі 

трикутника. Споруда мурована з каменю та цегли, 

видовжена з півночі на південь, з рядом вікон-

бійниць у верхньому ярусі. 

Центр стіни акцентований квадратною в плані 

вежею з арковим проїздом, критою шатровим 

дахом. Перед муром реконструйовано давній рів. 

З протилежної, західної сторони муру 

реконструйовано дерев'яні галереї. 

 



11 

9. Церква св. Юрія у Дрогобичі - це унікальна пам'ятка дерев'яної сакральної архітектури 

галицької школи, збудована в XV ст. 

 
Її називають «поемою в дереві». Теперішній вигляд храм отримав в 1678 р. Церква св. Юрія 

славиться унікальними внутрішніми росписами та іконостасом середини XVІІ ст. Храм діяв до 1961 

р. Зараз тут розгорнуто експозицію відділу пам'яток дерев'яної народної архітектури Дрогобицького 

краєзнавчого музею. Богослужіння проводяться тільки на найбільші релігійні свята. 

Адреса: м. Дрогобич, вул. Солоний Ставок, 23 
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10. Покровська церква і дзвіниця, 1740-1781, м. Фастів, Фастівський р-н, Київська область. 

Покровська церква, 

класичний український 

тризрубний храм, 

стоїть на берегу Унави. 

Хоч вона й виглядає 

скромною 

попелюшкою на тлі 

знаменитого 

фастівського костелу, 

саме її неодмінно 

включають в усі 

хрестоматії як шедевр 

національної 

архітектури. На жаль, її 

верхи вкриті тепер не 

гонтом, а бляхою, але 

навіть це не псує 

враження від 

старовинного храму 

дивовижно 

гармонійних 

пропорцій. Окремо 

стоїть дзвіниця, 

ровесниця церкви, але 

виглядає вона старішою і потемнілою. Справа у тім, що кілька років тому Покровська церква горіла 

- на щастя, її ретельно відновили. А от дзвіницю, 

напевно, не зачепив ані вогонь, ані ремонт. 

Покровську церкву ще називають "Палієвою" - 

за легендою, її заснував козацький полковник 

Семен Гурко на прізвисько "Палій", 

безбашенний авантюрист з дипломатичним 

талантом. Він оселився у Фастові і перетворив 

свій маєток на фортецю. Офіційно він перебував 

на службі у польського короля, охороняючи 

південно-східні кордони. Але завдяки своєму 

полку в три тисячі козаків та безумовній 

підтримці місцевого населення, Палій фактично 

став управляти краєм. Коли ж офіційна Варшава 

спробувала "прикрити лавочку", Палій послав 

усіх під три чорти і оголосив свої володіння 

вільною козацькою областю". Подальші 

військові події дуже заплутані. Несамовитий 

Палій воював вже проти шляхти, присягав 

російському царю, був заарещтований за 

непокору, потім знову був повернутий з Сибіру, 

взяв участь у Полтавській битві. Решту 

бурхливого життя Палій провів у своєму 

улюбленому Фастові 


