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Нікітенко Н. М. Світські фрески Софії Київської. Тає-
мничий код історії / Н. М. Нікітенко.-Харків: ФОП Па-
нов А. М., 2017.-248 с.:іл. 

Корнієнко В. В. Корпус графіті Софії Київської 
( ХІ – поч. ХVІІІ ст.) .- Ч. VІІІ: Південні внутріш-
ня та зовнішня галереї / В. В. Корнієнко.- К.:       
Горобець, 2018.-680 с. : іл.         

Софійські читання. Матеріали VІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «До 90-річчя від дня народжен-
ня відомого дослідника пам’яток Національного запо-
відника «Софія Київська»  С. О. Висоцького». - К.: Вида-
вець Олег Філюк, 2015.- 498 с.    

Нетудихаткін І. Старожитня кухня Київських         
митрополитів / Ігор Нетудихаткін.-К.: Горобець, 
2018.-136 с. :іл. 

У книзі висвітлено  діяльність 
Федора Шміта, одного з найвида-
тніших візантиністів початку ХХ 
ст, спрямовану на організацію 
вивчення перлини архітектури й 
живопису ХІ ст.  – Софійського 
собору в Києві.  Показано трудно-
щі,  які спіткали науковця під час 
організації науково-дослідної 
роботи, що дає змогу глибше 
зрозуміти специфіку умов, у яких 
працювали дослідники старовини 
за різних політичних режимів.   

Монографія продовжує публіка-
цію написів та малюнків ХІ – 
поч. ХV ІІІ ст., що знаходяться в 
Софійському соборі у Києві.  До 
восьмої частини багатотомного 
«Корпусу графіті Софії Київської»  
увійшли 969 графіті, що зберег-
лись в межах  архітектурних об’-
ємів колишніх південних внутрі-
шньої та зовнішньої галерей 
храму. Складовою частиною 
книги є кілька покажчиків, які 
дозволяють читачеві легко від-
шукати кожен напис чи малю-
нок на сторінках книги.     

Сьомі  «Софійські читання»  присвяче-
но відомому українському вченому, 
багаторічному досліднику Софії Київ-
ської Висоцькому С. О. (1923-1998). 
Збірка вміщує матеріали Міжнарод-
ної науково-практичної конференції 
«Софійські читання», на якій були 
оприлюднені історичні, архітектурні, 
мистецтвознавчі, археологічні та    
пам’яткоохоронні дослідження. 

Книга по-новому розповідає про 
визначний феномен світової куль-
тури – безцінні світські фрески 
легендарної Софії Київської. Автор 
вводить читача у блискучу й таєм-
ничу добу Візантії та Київської 
Русі, знайомить з невідомими  
сторінками життя їх могутніх пра-
вителів, подає колоритні історичні 
портрети. Світські фрески Св. Со-
фії постають як унікальні історичні 
джерела, що вирізняються  своєю 
давністю та багатством реалістич-
ного і символічного змісту. 

Книга знайомить читача з особ-
ливостями трапези Київських 
митрополитів у часи їх резиду-
вання на території Софійського 
монастиря у  ХVІІ–ХVІІІ ст. На 
архівних матеріалах та опубліко-
ваних історичних джерелах ре-
конструйовані протокол та 
«меню» митрополичої трапези – 
напої та наїдки, що ними підкрі-
плювали свої сили Київські архі-
пастирі. Читач порине у дивови-
жний світ високої кулінарії часів 
Гетьманщини та відкриє для 
себе забуте «обличчя» елітарної 
української кухні ранньомодер-
ної доби. 

Чекаємо Вас у фундаментальній бібліотеці  
за адресою: 

вул. Гоголя, 4; м. Ніжин, 16600, Україна 

Електронна пошта: biblioteka_ndu@ukr.net 

http//www.ndu.edu.ua/Index.php/kafedry-2/biblioteka 

Телефон: (04631) 2-36-33, 7-19-71 

Костючок О. В.  Федір Шміт і Софія Київська / О. 
В. Костючок.- К. : Твори, 2018.- 303 с.  

«У старому мистецтві—душа наших предків...»: 

Софія Київська у новітніх дослідженнях. 

«Так само, як біблійний 
Єрусалимський храм, і як Софія 
Константинопольська, Софія 

Київська  присвячена Премудрості 
Божій, під егідою якої має плинути 
все життя кожної людини і кожного 

народу, здійснюватися його 
державотворення». 

mailto:biblioteka_ndu@ukr.net
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В 2011 році в Україні і в 

усьому світі  відзначалося 

1000 років з часу заснуван-

ня Святої Софії, а в 2018 

році – її освячення та пер-

шого богослужіння в ній. 

Відзначення цих ювілеїв, що 

стали результатом новітніх 

д о с л і д ж е н ь  п а м ’ я т -

ки,здійснених вченими за-

повідника, отримало широ-

кий суспільний та науковий 

резонанс.  

Софія – не лише визначна 

пам’ятка  історії, культури та 

високого мистецтва, але й 

одвічне вогнище народного 

духу, невичерпне джерело 

народної пам’яті.  

 Усвідомлення  духовної та історичної місії Софії 

Київської спонукало працівників відділу комплектуван-

ня підготувати буклет «У старому мистецтві – душа на-

ших предків… » : Софія Київська  у новітніх досліджен-

нях». 

Нікітенко Н. М. Мозаїки та фрески Софії Київської / Н. 
М. Нікітенко.-К.: Горобець, 2018.-396с. 

Дана книга  по-новому розповідає про 
визначний феномен світової культури – 
безцінні мозаїки та фрески «митрополії 
руської». Автор вводить читача  в блиску-
чу й таємничу добу Візантії і Київської 
Русі, знайомить з невідомими сторінка-
ми життя їх могутніх правителів. Мозаїки 
та фрески  Святої Софії постають як усе-
народні святині й унікальні історичні 
джерела, що відзначаються своєю давні-
стю, глибокою духовністю, художнім ба-
гатством та дивовижним розмаїттям 
реалістичного і символічного змісту. 

Сінкевич Н. О.  Реліквії та чудотворні ікони Софії  
Київської / Н. О. Сінкевич.-К.: Логос, 2011.- 94с.: іл. 

Рясная Т. М.  З історії реставрації стінопису 
Софії Київської / Т. М. Рясна. – К.: Вінницька 
обласна друкарня, 2018.- 172 с. : іл.  

Нікітенко Н. М.   Мозаїки Софії Київської /         
Н. М. Нікітенко .- К.: Горобець, 2016.- 192 с.  

Софія Київська  у новітніх дослідженнях /   
Колективна монографія.- К.: Вінницька обласна 
друкарня, 2018.- 368 с. 

Митрополичий храм Святої Софії здав-
на вражав віруючих своєю величчю і 
красою. Головним об’єктом уваги відві-
дувачів Софії були і залишаються старо-
винні розписи та мозаїки, , однак моли-
товному життю в стінах храму надавали 
повноти саме чудотворні ікони та релік-
вії. 
Це перше сучасне наукове видання, 
присвячене культу святинь Софії Київ-
ської. Авторка розповідає про відомі на 
сьогоднішній день чудотворні ікони та 
реліквії, які вшановувалися у соборі 
упродовж його тисячолітньої історії. 

Творчість архітектора Павла Федотовича Альоши-
на у фондах Національного заповідника Софія Ки-
ївська: Альбом-каталог / О.Г. Макроусова. Т. В. та 
ін..- К.: Горобець, 2018.- 224с.: іл. 

У пропонованому каталозі вперше пов-
ністю опубліковано унікальну колекцію 
проектів одного з видатних українських 
зодчих першої половини ХХ ст. – акаде-
міка архітектури Альошина П. Ф. (1881 -
1961), що зберігаються у фондах НЗСК.  
Каталог містить докладну творчу біогра-
фію П. Ф. Альошина, короткі історії кож-
ного з поданих об’єктів, повний перелік 
проектів архітектора, складений для 
цього видання. 

Книжка знайомить читача  з гран-
діозним ансамблем славетних 
мозаїк Софії Київської  - найдав-
нішого  християнського храму, 
спорудженого на початку ХІ ст., 
що повністю зберігся на східнос-
лов’янських теренах. Читач пори-
не у дивовижний і таємничий світ 
мозаїк, дізнається про  духовно-
символічний та церковно -
історичний зміст сюжетів, їх зв’я-
зок з київською дійсністю початку 
ХІ ст.  

   На сучасному етапі 
всебічного дослідження 
Софії Київської справед-
ливо заслуговують на 
увагу і мають суттєве 
значення питання історії 
виявлення, розкриття та 
вивчення стінописного 
оформлення цієї пам’ят-
ки.  Софіївський собор за 
своїм станом  збережен-
ня не має аналогів серед 
відомих пам’яток архітек-
тури та монументального 
живопису ХІ ст..  Історія 
реставрації стінопису 
Софії Київської ще не 
написана.  Дана моног-
рафія  містить новітні 
дані, що стосуються окре-
мих етапів реставрації 

стінопису Софійського собору в Києві у ХІХ та ХХ ст., 
висновки щодо композиційного змісту прихованого 
живопису тощо. 

У цій збірці опубліковано резуль-
тати досліджень  Софії Київської,  
вивчено, підсумовано й узагаль-
нено  великий, надзвичайно 
цікавий пошуковий матеріал, 
який дає змогу побачити Софію у 
новому світі й стане неабияким 
внеском у вітчизняну та світову 
науку. Знайомство з ним  ще раз 
переконує в тому, що древні 
стіни Софії Київської – то справ-
жні Скрижалі Вічності, в яких 
закарбовано витоки нашої духо-
вності, тисячорічний поступ істо-
рії та культури Руси-України. 

Відродження пам’яток : Часопис Науково - 
реставраційної  майстерні Національного   
заповідника «Софія Київська».- Число І.-         
К.: Національний  заповідник «Софія Київська»,  
2016.-220 с.: іл..          

 У 2006 році ,  в історії  Національно-
го  заповідника «Софія Київська» від-
булася непересічна подія – створено  
новий  структурний  підрозділ 
«Науково- реставраційна майстерня», 
основними завданнями якої були і 
залишаються консервація та рестав-
рація фонових колекцій, творів мону-
ментального, образотворчого  та де-
коративного мистецтва пам’яток За-
повідника, постійний моніторинг    їх 
стану, превентивна консервація чи 
реставрація за необхідності. 


