
Тема: Чернігівщина від давнини до сьогодення 

 

Мета: ознайомити із ключовими подіями в історії Чернігова від давнини 

до сьогодення 

 

Основний матеріал. Заснування 

міста відноситься до VІI – VІIІ (VІ – VІІ – 

?) ст. Перша літописна згадка про місто у 

Повісті времʼяних літ міститься під 907 р., 

коли внаслідок вдалого походу на Константинополь князь Олег зобовʼязав 

візантійців дати данину на руські міста: Київ, 

Чернігів, Переяслав та ін. 1030-ті рр. 

(ймовірно 1030 – 1031 рр.; за Літописом 1034 

– 1036 рр.) у місті розпочалося будівництво 

Спаського собору, який є найдавнішим 

кам'яним храмом на території усієї України, 

який зберігся до наших днів. Відомо, що на 

момент смерті князя Мстислава в 1036 р. в 

основній частині собор був побудований на 

висоту близько 4 метрів (скільки може дістати 

вершник рукою, стоячи на коні). АЛЕ! Наслідуючи елементарну логіку, князя 

(по суті – правителя значної частини Русі і цілого міста, зокрема) не могли 

поховати в недобудованому храмі посеред будівельного сміття. Найімовірніше, 

на той момент один з приділів (що нині не зберігся) на момент смерті князя був 

вже готовий і функціонував, як каплиця.  

З-поміж літературних памʼяток цього періоду відомо є «Ізборник» князя 

Святослава, складений у 70-х рр. ХІ ст., який являє собою збірник афоризмів 

морально-етичного змісту.  

У жовтні 1239 р. міста було знищено татаро-монгольськими військами 

хана Менгу. Кількість населення внаслідок цього скоротилася у 10 разів!... 



Наступний період повʼязаний із Польсько-литовським періодом. 

27.03.1623 р. Чернігів отримав Магдебурзьке право, що передбачало утворення 

місцевої адміністрації, виборність місцевої влади 

громадою міста, отримання податків у місцеву казну, 

наявність печатки та гербу міста. Нажаль, не було 

доступне право «року й одного дня», проте і такий крок 

сприяв розвитку міста. 1633 р. 

були затверджені герби 

Чернігова та Чернігівського воєводства. У роки 

Визвольної війни Богдана Хмельницького у 1648 р. 

проти поляків очолив повстання Мартин Небаба. 

1679р. у місті була заснована чернігівська друкарня та 

сприяннями чернігівського архієпископа святителя 

Феодосія почалося будівництво Свято-Троїцього собору. 1689 р. була створена 

слов’яно-латинська школа, 1700 р. зусиллями архієпископа Іоанна 

Максимовича (святителя Іоанна Тобольського) школа була реорганізована у 

Чернігівський колегіум (згодом – Чернігівська духовна семінарія, з якої 

виділився учительський інститут, згодом – 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка). 1782 р. було 

затверджено герб Чернігівського намісництва, а 

27.04.1802 р. створено Чернігівську губернію. 

З-поміж багатьох 

персоналій, видатних діячів 

та святих Чернігівської 

землі, в контексті 

сьогодення, визначною є 

діяльність чернігівського 



архієпископа святителя Філарета Гумілевського.  

Майбутній святитель народився 23 жовтня 

1805 р. у сім’ї священика на Тамбовщині. 

Вихованець Московської духовної академії Дмитро 

приймає чернечий постриг з ім’ям Філарета. 21 

грудня 1841 р. його було рукопокладено у 

єпископа Ризького. 2 травня 1859 р. він був 

призначений архієпископом Чернігівським та 

Ніжинським. Під час епідемії холери 1866 р. він 

рушив із візитаціями по всій єпархії, зазначаючи: 

«Народ упал духом, следует его ободрить». Дорогою він сам захворів та 9 

серпня помер у Конотопі. Від Конотопа до Чернігова всі 180 кілометрів десятки 

тисяч людей, змінюючи друг друга, супроводжували хресною ходою труну з 

тілом улюбленого архіпастиря. І що саме дивне – при цьому не було 

зафіксовано жодного випадку холери. Саме після смерті Чернігівського 

архіпастиря холера не дійшла до Чернігова і епідемія одразу припинилася!  

Не менш прославленим є і чернігівський 

архієпископ святитель Феодосій Углицький. 

Відомості про чудеса від мощей святителя 

почали збирати ще з кін.ХVII – поч. ХVIII ст. 

Початок цій справі поклав святитель Іоанн 

Максимович, який одужав від хвороби (як 

свідчить життєпис – він перебував на межі 

життя і смерті) саме після молитовного 

заступництва святителя Феодосія. На час 

канонізації Феодосія Чернігівського у лику 

святителів (а сталося це 1896 р. і відбувалося у 

Спасо-Преображенському соборі Чернігова при 

величезному напливі паломників) подібних свідчень нараховувалося понад 300! 

Принагідно зазначимо, що список таких відомостей з детальним описом подій 



ведеться і понині. Зокрема, у 1986 р. під час аварії на Чорнобильській АЕС 

радіоактивна хмара оминула Чернігів.  

В роки Другої світової війни 

Чернігівщина, край партизанської слави, вела 

боротьбу із окупантами. В цей період в місті 

духовну підтримку чернігівцям надавав 

чернігівський старець преподобний Лаврентій 

Проскура, нині також прославлений у лику 

святих землі Чернігівської. З-поміж численних 

свідчень його допомоги і заступництва є і такі, 

що стосувалися визволення з пазурів німецької 

окупаційної адміністрації (коли людина втекла з 

висилки у Німеччину і її або її родичів не було покарано чи вбито!), піклування 

про знедолених під час окупації тощо.  

 

Посилання 

1. https://oldchernihiv.com/spaso-preobrazhenskiy-sobor/ 

2. https://oldchernihiv.com/chernigivskiy-ditinets-val/ 

 

Контрольне питання 

1. Вкажіть відомих діячів культурно-мистецької сфери Чернігівщини від 

давніх часів до сьогодення (не більше 10 імен, на Ваш розсуд по мірі 

значущості для Вас). 

 


