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Київський фотохудожник Олег Жарій багато подоро-

жує Україною, фотографуючи її чудові міста і захоплюючі

краєвиди. Його приваблюють перш за все масштабні

картини, тому більшість представлених робіт — пано-

рами.

Фотопанорама — особливий вид синтетичного зоб-

раження, складений з декількох окремих кадрів. причи-

на незвичного візуального сприйняття панорам полягає

в наступному. Зазвичай, панорама охоплює кут 90–120,

а іноді і більше градусів, а розглядається під звичним

для людського ока кутом 45 градусів. Тим самим дося-

гається неможливий для звичайних світлин ефект.

сучасна технологія цифрової фотографії, HDr (High

Dynamic range imaging), створення зображень з роз-

ширеним динамічним діапазоном, додає панорамам ще

більшої насиченості й деталізації. Це — перший в прак-

тиці українського книговидання альбом з HDr-панора-

мами.

В подарунковому фотоальбомі представлено більш

ніж сто найкращих панорам, що демонструюсь красу

великих і малих міст, визначні пам’ятки історії та архітек-

тури України, чудові краєвиди, більшість об’єктів з пе-

реліку Чудес України — таких, як софія Київська, Києво-

печерська Лавра, Кам’янець-подільська та Хотинська

фортеці, парк софіївка та інші.

Альбом не претендує на всеосяжність охоплення ар-

хітектури і краєвидів країни. натомість автором обрано

поділ світлин за порами року. на початку кожного роз-

ділу представлені три міста з найбільшою кількістю

пам’яток архітектури — Київ, Львів і Кам’янець-поділь-

ський, далі — Одеса та інші міста й місцевості. на по-

чатку розділів — денні, в кінці — вечірні фотографії.

Мета видання альбому — показати довершеність тво-

рінь рук людських і чарівну красу природи, допомогти

читачеві у виборі наступного маршруту для подорожі

нашою прекрасною країною — Україною.

Цей фотоальбом — перший в практиці українського книговидання з панорам-

ними HDr-фотографіями.

У виданні представлено більш ніж сто світлин, які демонструють красу вели-

ких і малих міст, визначні пам’ятки історії та архітектури, чудові краєвиди, пере-

важну більшість об’єктів з переліку Чудес України — таких як софія Київська,

Києво-печерська Лавра, Кам’янець-подільська та Хотинська фортеці, парк софі-

ївка та інші. 

Автор представляє світлини за порами року. Кожний розділ відкривається па-

норамами трьох міст із найбільшою кількістю пам’яток архітектури — Київ, Львів

і Кам’янець-подільський, потім — Одеса та інші міста й місцевості, на початку

денні фотографії, в кінці — вечірні.

Мета альбому — показати довершеність творінь рук людських і чарівну красу

природи, допомогти читачеві у виборі наступного маршруту для подорожі нашою

прекрасною країною — Україною.
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Дизайн та макетування Андрія прибєги

переклад англійською мовою Олега Жарія 

Усі права на видання захищено. Жодна ілюстрація, так само 

як і жодна частина цього видання, не може бути відтворена

без дозволу видавництва «Мистецтво» та автора.

Фото на обкладинці: Кам’янець-подільський з повітряної кулі

cover photo: Kamyanets-podilskyi, View from Balloon

Kyiv photographer oleg Zharii travels a lot across

ukraine shooting its wonderful cities and exciting land-

scapes. most of all he likes large-scale sceneries, so major-

ity of his works are panoramas.

photographic panorama is a special kind of syn-

thetic image made by stitching several individual

frames. the cause of unusual perception of panoramas is

the following. as a rule, panorama covers an angle of 90

to 120 degrees, sometimes even more, but is viewed at the

angle of 45 degrees, usual for human eye. this produces

an effect impossible for single images.

modern digital photography technology HDr (High Dy-

namic range imaging), and the creation of images with ex-

panded dynamic range add even more saturation and

details to images. this HDr panoramas album is unique

and first in ukrainian book publishing.

in this photo album we present more than a hundred of

best panoramas demonstrating the beauty of large cities

and small towns, remarkable monuments of history and

architecture, exciting landscapes, most of ukrainian Won-

ders — sophiya Kyivska, Kyiv-pechersk Lavra, Kamyanets-

podilskyi, Khotyn fortresses, park sofiivka etc.

the album isn’t covering comprehensively the architec-

ture and landscapes of the country. instead, the author

displays pictures by seasons. the beginning of each

section, presents three cities with the largest number of

monuments of architecture — Kyiv, Lviv and Kamyanets-

podilskyi, followed by odessa and other cities and places.

all sections begin with daytime and end with night pic-

tures.

the goal of this album is to show the beauty of man-

made and nature creations and to help the reader in se-

lecting the next route for travelling across ukraine — our

wonderful country.
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Київ, краєвид з дзвіниці софії Київської

Kyiv, View from sophiya Kyivska Bell tower

В е с н А
s p r i n g
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Київ, ландшафтний парк ім. Є. Вучетича
Kyiv, Ye. Vuchetych Landscape park
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пирогів, 
Музей народної 
архітектури і побуту,
свято-покровська
церква XVii ст.

pyrogiv, museum 
of folk architecture
and everyday Life, 
svyato-pokrovska
church of the 
17th century
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Кам’янець-подільський, 
стара фортеця

Kamyanets-podilskyi, 
old fortress
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Одеса, Шахський палац

odessa, shah's palace
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Закарпаття, палац Шенборнів-Бугеймів
Zakarpattya, palace or shenborn-Bugheim
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Київ, Оболонь, затока наталка

Kyiv, obolon, natalka Bay
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Одеса, 
оперний театр

odessa, 
opera theater
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Київ, софійська площа
Kyiv, sofiyska square

Л і Т О
s u m m e r
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Київ, Майдан незалежності

Kyiv, maidan nezalezhnosti



72
Київ, світанок на Дніпрі
Kyiv, sunrise on Dnieper
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Ар Крим, Балаклавська бухта
ar crimea, Balaklava Bay
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Ар Крим, палац Олександра iii
ar crimea, palace of alexander the third
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Яремче, водоспад пробій
Yaremche, probiy waterfall



114
Київ, Майдан незалежності, квітковий годинник
Kyiv, maidan nezalezhnosti (independence square), flower clock
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Запоріжжя, Дніпрогес
Zaporizzhya, Dnieper Hydro power station
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софія Київська
sophiya Kyivska

О с і н Ь
a u t u m n
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Київ, парк слави

Kyiv, park of glory
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Львів, Успенська церква

Lviv, Dormition church



143

Львів, монастир 
домініканців

Lviv, Dominican
monastery
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Хотинська фортеця

Khotyn fortress
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Київ, Андріівська церква
Kyiv, andriivska church



169
Київ, фонтан в Міському саду

Kyiv, fountain in the city garden
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Кам'янець-подільский, стара фортеця
Kamyanets-podilskyi, old fortress
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Київ, Михайлівський собор
Kyiv, mykhailivskyi cathedral

З И М А
W i n t e r
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Київ, академічний 
театр ляльок

Kyiv, academic 
puppet theater
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Мукачеве, замок "паланок"
mukacheve, palanok castle
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Яремче, 
міст через р. прут

Yaremche, 
Bridge over river prut
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Києво-печерська
Лавра

Kyiv-pechersk 
Lavra
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Київ, Майдан незалежності
Kyiv, maidan nezalezhnosti (independence square)
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Київ, Будинок з химерами
Kyiv, chimera House
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Київ, 
міст Метро

Kyiv, 
metro Bridge
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Львів, монастир бернардинців

Lviv, Bernardine monastery

про автора світлин
Жарій Олег Юрійович народився у Кам'янець-подільському, живе та
працює в Києві. Закінчив механіко-математичний факультет Київського
державного університету імені Т.г.Шевченка. професор, доктор фізико-
математичних наук, професійний фотограф і журналіст.
Автор популярного навчального посібника "Цифрова HDr-фотографія
і панорамна зйомка" (Київ: скай Хорс, 2011) та чотирьох фотоальбомів,
публікацій у журналах national geographic росія, Welcome to ukraine,
forbes, hi-tech pro, Фокус та ін.
персональні виставки у Києві, Лондоні, найробі, Хо Ші Міні. переможець
численних фотоконкурсів.
Фотобанк: www.zharii.kiev.ua

about the author of photographs
oleg Zharii was born in Kamyanets-podilskyi, lives and works in Kyiv. He grad-
uated from the taras shevchenko state university of Kyiv, faculty of mechan-
ics and mathematics. He is a professor, Doctor of science (physics and
mathematics), professional photographer and journalist.
oleg is also the author of a popular book "Digital HDr photography and
panorama shooting" (Kyiv, sky Horse, 2011), four photo albums and publica-
tions in such magazines as national geographic russia, Welcome to ukraine,
forbes, hi-tech pro, focus etc.
His personal exhibitions are presented in Kyiv, London, nairobi, Ho chi minh
city. Winner of numerous photography contests.
photobank: www.zharii.kiev.ua
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Цей фотоальбом — перший в практиці українського книговидання з панорамними HDr-фотографіями.
У виданні представлено більш ніж сто світлин, які демонструють красу великих і малих міст, визначні

пам’ятки історії та архітектури, чудові краєвиди, переважну більшість об’єктів з переліку Чудес України —
таких як софія Київська, Києво-печерська Лавра, Кам’янець-подільська та Хотинська фортеці, парк софі-
ївка та інші. 

Автор представляє світлини за порами року. Кожний розділ відкривається панорамами трьох міст із
найбільшою кількістю пам’яток архітектури — Київ, Львів і Кам’янець-подільський, потім — Одеса та інші
міста й місцевості, на початку денні фотографії, в кінці — вечірні.

Мета альбому — показати довершеність творінь рук людських і чарівну красу природи, допомогти чи-
тачеві у виборі наступного маршруту для подорожі нашою прекрасною країною — Україною.


