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Шановні читачі!  
Однією із найдавніших пам'яток 
Київської Русі, яка збереглася до 
наших часів є Софійський собор. 
Він розташований в історичному 
центрі Києва і є шедевром світової 
архітектури. 
Представляємо Вашій увазі 
інформаційну закладку за темою 
«Софійський собор» (до 980-річчя 
від часу спорудження Софійського 
Собору). 

Собор святої Софії — 
Премудрості Божої, Софія 
Київська або Софійський собор 
—пам'ятка української архітектури 
та монументального живопису ІІ — 
XVIII століть, одна з небагатьох 
уцілілих споруд часів Київської 
Русі. Одна з найголовніших 
християнських святинь Східної 
Європи, історичний центр 
Київської митрополії. 

У літописах закладини собору 
Софія Київська датуються 1017 
або 1037 роком. 

Досі між істориками точаться 
суперечки, коли ж точно 
побудовано храм. Одні кажуть, що 
за Ярослава Мудрого було зведено 
собор у 1037 році, а інші що за 
Володимира Великого у 1011 році. 
Хто б це не був, але він звів 
епохальний храм, де поєднується 

історія віків, де люди молилися в II 
столітті і моляться в XXI столітті. 

Міститься собор на території 
Софійського монастиря, та є 
складовою Національного 
заповідника «Софія Київська» 
(крім монастиря, до цього 
заповідника належать Золоті 
Ворота, Андріївська церква, 
Кирилівська церква в Києві та 
Судацька фортеця). 

Собор, як головний храм держави, 
відігравав роль духовного, 
політичного та культурного центру. 
Під склепінням Святої Софії 
відбувалися урочисті 
«посадження» на великокняжий 
престол, церковні собори, прийоми 
послів, затвердження політичних 
угод. При соборі велося 
літописання, були створені перші 
відомі на Русі бібліотека та школа. 

Легенди та міфи: 

Найвідоміша мозаїка Софійського 
собору - Богоматір Оранта, яку ще 
називають «Нерушима стіна». У 
Києві існує повір'я, що говорить: 
поки стоїть Оранта, доти стоїть і 
Київ. 

Рекомендована література 
про Софійський собор: 
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