
Тематика
лекцій-екскурсій відділу екскурсійної роботи Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника на

2018 - 2019 роки

№
п/п Назва теми

1.
Оглядова лекція-екскурсія «Києво-Печерський монастир. Його

історична та культурна спадщина» (архітектурний ансамбль Верхньої
та Нижньої території, відвідання печер).

2.
Оглядова лекція-екскурсія «Києво-Печерський монастир. Історія та

сучасність» (архітектурний ансамбль Верхньої території, без
відвідання печер).

3. Пам’ятки історії та архітектури Нижньої території Києво-Печерської
лаври (печери, архітектурний ансамбль, некрополь).

4. Сторінки історії Києво-Печерської лаври (по експозиції Музею історії
Києво-Печерської лаври).

5 Печери Києво-Печерської лаври. Історія, археологія, некрополь.

6. Троїцька надбрамна церква. Погляд крізь віки.

7.
Церква Прпп. Антонія та Феодосія Печерських з трапезною палатою -
пам’ятка архітектури кін. XIX - поч. XX ст. (історія спорудження,

монументально-декоративне оформлення інтер’єру).

8. Велика лаврська дзвіниця (історія спорудження).

9. Церква Всіх Святих - пам’ятка українського бароко.

10. Найдавніші приділи Успенського собору – Іоанна Предтечі та
свмч. Стефана.

11. Некрополь Києво-Печерської лаври.

12. Будівельна культура давньоруської держави (перші кам’яні споруди
на території Києво-Печерського монастиря у ХІ - ХІІ ст.).

13. Успенський собор - кам’яний літопис української історії та культури.
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14. Троїцький Больницький монастир Києво- Печерської лаври.

15. Історія Києво-Печерської лаври в переказах Києво-Печерського
патерика, історичних легендах і спогадах.

16. Подорож у світ бароко (архітектурні пам’ятки Києво-Печерської
лаври кін. XVII - поч. XVIII ст.).

17. Православний храм. Погляд крізь століття. Історія, символіка,
влаштування храму.

18. Біблійні сюжети у стінописі церков Києво-Печерського лаври.

19. Художник І. С. Їжакевич та Києво-Печерська лавра.

20. Святитель Петро Могила та Києво-Печерська лавра.

21. Постать гетьмана Івана Мазепи в історії Києво-Печерської лаври.
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