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ВСТУП 

 

     Культова атрибутика – важлива складова сакрального мистецтва 

(лат. sacralis – священний). Церковне мистецтво має свою історію і 

теорію, а також розвинену морфологію груп, представлених в 
архітектурі, живописі, скульптурі і декоративно-прикладному 

мистецтві. Церковне мистецтво водночас має варіантність 

релігійного і конфесійного змістів. У релігійному контексті це 
насамперед атрибути, що є частиною політеїчних або монотеїчних 

релігійних доктрин – християнства, буддизму, ісламу, іудаїзму 

тощо. Існує тут і конфесійний контекст – східний і західний типи 
обрядів, а також протестантизм.    

     Культові атрибути також поєднують у собі символіку змістів і 
форм. Вони мають обрядовий й естетичний змісти. До складу 

поняття культова атрибутика входять різні групи предметів, які 

насамперед вживаються у різних типах Богослужінь як об’єкти або 
суб’єкти обрядів, чи слугують частиною інтер’єру і також 

опосередковано вживаються в обрядах.  

     До культових атрибутів потрапляє широкий склад предметів та 
виробів – меблі й стаціонарні конструкції, священицький одяг, 

літургійні атрибути, світильники, тканини, стародруку тощо. Для 

церковних таїнств – хрещення, вінчання, Проскомидії, Євхаристії 
та деяких інших, існував визначений церковним каноном набір 

предметів. 

     Культові атрибути входять у галузь декоративно-прикладного 
мистецтва. Для їх мистецтвознавчого дослідження й атрибуції 

важливими є питання розвитку технічних прийомів і засобів 

виготовлення, зміна матеріалів у різні історичні епохи, династії 
майстрів. Отже, формування складу культових атрибутів 

відбувалось у процесі розвитку канону Богослужінь і зміни 

художніх стилів. 
     В різні історичні епохи формувались і співіснували традиції 

посиленого декорування храму або, навпаки, його аскетичного 

образу. Звідси в Італії на межі ХVІ–ХVІІ ст. в контексті розвитку 
явищ маньєризму виникли поняття прикрашеної церкви (ecclesia 

ornata) як практика пишного оздоблення храмових інтер’єрів. На 

противагу їм цистеріанство вдавалось до аскези у своїх 
Богослужіннях. Окремий художній образ храму сформував ієзуїтів 

стиль, що поширився в епоху бароко. 



     Мета дисципліни: сформувати у студентів цілісні знання про галузі 

церковного мистецтва, їх особливості і традиції. Дати студентам фахове розуміння 

особливостей культової атрибутики у різні художні епохи. Сформувати навички 

проведення атрибуції й експертизи предметів культової атрибутики на основі наукових 

знань і методів. 

     Завдання дисципліни: 
- формування у студентів корпусу теоретичних знань про 

предмети культової атрибутики; 

- прищеплення практичних навичок у галузі експертизи 
творів церковного мистецтва; 

- сформувати здатність до класифікації творів і виробів 

церковного мистецтва за групами; 
- розкрити термінологію більшості понять, що існують у 

церковному мистецтві; 
- прищепити студентам знання технічних прийомів у 

контексті властивостей матеріалів; 

- розкрити студентам семантику форм, оздоблень виробів у 
зв’язку з Богослужбовими практиками; 

- навчити студентів розрізняти художню стилістику 

формотворення і декорування священних предметів; 
- розкрити шляхи визначення регіону походження окремих 

творів церковного мистецтва; 

- сформувати розуміння художньої цінності виробу; 

Компетенції, які необхідно розвивати в результаті 

вивчення навчальної дисципліни: 

- досконале володіння термінологією й поняттєвим апаратом; 
- уміння самостійно визначати матеріали й технології виготовлення 

культових пам’яток різних типів і груп; 

- уміння визначити загальну стилістику культового предмету; 
- здатність загально визначати  датування і регіон походження; 

- уміння загально визначати мистецьку цінність культового предмету; 

- за формальними ознаками культового предмета, провести його 
мистецтвознавчий аналіз; 

- уміння провести первинну атрибуцію пам’ятки; 

- здатність до пошуку і з’ясування провенансу як важливого джерела 
атрибуції; 

- вміння скласти експертний висновок з дослідження предметів 

культової атрибутики.  



Опановуючи навчальну дисципліну, студент повинен 

дотримуватися академічної доброчесності, визначеної вимогами 
НАКККіМ. 

 

     Студенти повинні вміти: 
     Внаслідок вивчення дисципліни «Експертиза предметів та 

атрибутів: культова атрибутика» студенти мають володіти: 

загальними і спеціальними знаннями про методи експертизи й 
атрибуції; опанувати основи музейництва і галерейної справи. 

 

Методичні рекомендації до практичних 

і семінарських завдань 

     Для успішного засвоєння студентами лекційного матеріалу, вони 
мають виконати комплекс практичних завдань по темах, 

визначених робочою програмою (див. Плани практичних занять). 

Це насамперед підготовка презентацій у форматі РРТ, за обраною 
темою. Така самостійно створена презентація вимагає від студента 

формулювання мети і завдань для науково-аналітичного 

опанування теми.  
     Підготовка такої презентації передбачає усі необхідні складові 

для проведення окремого наукового аналізу: випрацювання 

структури презентації з визначенням найважливіших вузлових 
моментів для послідовного студіювання обраного предмету 

дослідження; збір матеріалів і відповідних зображень. Останні 

мають максимально точно ілюструвати текст, відповідаючи його 
позиціям. 

     Така презентація дозволяє студенту поглибити і деталізувати 

лекційний матеріал, а відтак покращити рівень його засвоєння, 
оскільки в ній має існувати чітка відповідність між вступними і 

висновковими твердженнями і позиціями, сформульовані важливі 

позиції, що існують у вивчення обраної теми у сучасному 
мистецтвознавстві.  

     Ілюстративними матеріалами для виконання презентацій мають 

бути експонати музейних різних колекцій світу чітко анотовані й 
атрибутовані. Такий підхід виробляє у студентів практичні уміння і 

навички. Вони створюють презентацію для практичної роботи, як 

свій особистий науково-аналітичний продукт, а презентуючи 
результати дослідження долучаються до дискусії по темі. 

      



Практичні та семінарські заняття 

     Практичні та семінарські завдання визначені навчальним планом 
і робочою програмою. Їх мета – закріпити і поглибити отримані під 

час лекцій знання, їх обговорення і визначення проблемних 

моментів, пов’язаних із реальною практикою діяльності 
мистецтвознавців-експертів. 

 

Плани практичних занять 

     Заняття 1. Культова атрибутика як складова церковного 

мистецтва 

1. Морфологія сакрального мистецтва 
2. Морфологія предметів і виробів групи культова атрибутика. 

3. Зміст і особливості понять облачення, літургійні предмети, 
храмові тканини. 

4. Загальна характеристика і співвідношення понять церковне 

мистецтво і культова атрибутика. 
5. Мистецтвознавчі засади мистецтвознавчої експертизи предметів 

культової атрибутики. 

      
     Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 22, 43, 45, 52, 53, 59, 60, 61, 

62, 66. 

 

     Заняття 2. Православний храм та розвиток його 

композиційних структур 

 

1. Дохристиянські витоки архітектури православного 

храмобудівництва. 

2. Шляхи розвитку базилікового типу храмових споруд у 
церковному мистецтві. 

3. Хрестово-купольний тип храмів і його історичний розвиток. 

4. Канон і стиль у християнському храмовому будівництві.  
5. Національні риси в декоративних системах православного храму 

різних країн 

      
     Література: 6, 8, 14, 15, 22, 34, 35, 45, 49, 53, 59, 60, 66. 

 

 

     Заняття 3. Католицький храм та його архітектурні складові 

 



1. Планувальні й конструктивні особливості базилік у різних 

країнах Західної Європи, у різні історичні епохи і в різних художніх 
стилях. 

2. Особливості декору фасадів католицьких храмів у різних країнах 

Європи і світу. 
3. Особливості декору у храмових інтер’єрах католицьких храмів у 

різних художніх стилях. 

4. Особливості облаштування та оздоблення християнських 
катакомб. 

5. Різниця і близькість архітектурних композицій мавзолея і 

мортирія. 
      

     Література: 6, 15, 22, 26, 27, 45, 50, 53, 58, 59, 60, 64, 66, 69. 
 

     Заняття 4. Особливості набору меблів у православному храмі 

1. Типи  меблевих конструкцій канонічно знаходились у вівтарній 
частині храму. 

2. Типи і форми меблів, були розташовані у громадських частинах 

храму.   
3. Особливості форм і технічних прийомів виконання престолу у 

різні історичні періоди 

4. Варіанти оздоблень жертовника 
5. Технології формотворення й оздоблення аналоїв. 

      

     Література: 6, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66. 
 

     Заняття 5. Особливості набору меблів у католицькому храмі 
1. Особливості конструкцій й іконографії зображень у храмових 
летнерах. 

2. Конструкції, термінологія частин і зміст зображень у крилатих 

вівтарях-поліптихах в романську і готичну епохи. 
3. Загальна характеристика традицій оздоблення церковних 

стасидій різьбленими мізерікордами в окремих країнах Західної 

Європи. 
4. Технічні і змістові особливості храмових кафедр у різних країнах 

Західної Європи епохи Ренесансу.  

5. Загальна характеристика конструкцій й оздоблень амвонів у 
католицьких храмах. 

      



     Література: 6, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66, 71. 

 
     Заняття 6. Ґенеза православного іконостасу. Царські та 

дияконські врата: проблеми формування структури і 

композиції 

1. Зміст й особливості конструкції візантійського темплону. 

2. Історичні етапи формування православного іконостасу в Україні. 

3. Відмінності між православним іконостасом і сакральними 
аналогами в католицьких церковних практиках. 

4. Структура й іконографічна програма ікон в українському 

іконостасі. 
5. Основні технологічні особливості виконання сницарських робіт.  

      
     Література: 6, 15, 18, 22, 45, 53, 57, 59, 60, 66. 

 

     Заняття 7. Еволюція вівтарної огорожі в історичному 

розвитку католицького храму і канону 
1. Сакральні й конструктивно-оздоблювальні чинники романського 

летнера. 
2. Особливості форм й оздоблень католицьких ківоріїв і 

табернаклів. 

3. Суть понять вівтар-складень, ретабло. 
4. Особливості конструкцій й сакральних зображень у вівтарях 

епохи бароко. 

5. Загальна характеристика традицій розташування сакральних 
зображень в деамбулаторіях готичних соборів Франції.  

      

     Література: 3, 6, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66, 71. 
 

     Заняття 8. Хрести у православній традиції 

1. Артефакти дохристиянського походження, пов’язані з 
хрещатими формами  

2. Особливості формотворення і технологій виготовлення хрестів у  

Візантії. 
3. Особливості хрестів Київської Русі. 

4. Особливості форм, матеріалів і технологій виготовлення хрестів 

в Україні в ХІV – ХVІІІ ст. 
5. Класифікація хрестів за функцією і призначенням. 

 



     Література: 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 33, 45, 51, 56, 59, 60, 

66. 
 

     Заняття 9. Хрести у католицькій традиції 

1. Типологія форм латинського хреста. 
2. Іконографії й історія виникнення катакомбного хреста. 

3. Лотарінгський тип хреста: особливості іконографії. 

4. Папський хрест: символіка, особливості структури. 
5. Семантика й особливості іконографії бургундського 

(андріївського) хреста. 

 
     Література: 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 45, 47, 51, 

56, 59, 60, 66. 
 

     Заняття 10. Священний посуд у православному храмі 

1. Матеріали і техніки формотворення й оздоблення дискоса і 
звіздиці. 

2. Структура й особливості форм, а також декоративні прийоми для 

потирів у різні історичні епохи і художніх стилях. 
3. Особливості структури, форм й оздоблень літійника у контексті 

його священного змісту. 

4. Морфологія групи священного посуду православного обряду. 
5. Приклади відомих священних посудин з ризниць православних 

храмів і музейних колекцій 

 
     Література: 6, 9, 10, 11, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66. 

 

     Заняття 11. Священний посуд у католицькому храмі 

1. Загальна характеристика групи священного посуду у 

католицьких практиках. 

2. Особливості матеріалів, технічних прийомів виготовлення й 
іконографії зображень, що вживались у патенах. 

3. Технічні параметри і символіку копія і фістули в католицькому 

храмі. 
4. Приклади історичних зразків з католицьких храмів і монастирів. 

5. Символіка і художні характеристики ампул-євлогіїв. 

 
     Література: 6, 15, 22, 23, 24, 33, 45, 53, 59, 60, 66. 

 



Заняття 12. Світильники у православному храмі 

1. Морфологія групи світильників у християнському мистецтві. 
2. Сутність поняття кандило. 

3. Світильники літургійної групи. 

4. Особливості форм й оздоблень інтер’єрних світильників. 
5. Загальна характеристика групи народних свічників України. 

 

     Література: 6, 15, 22, 23, 24, 45, 53, 59, 60, 66. 

 

     Тема 13. Релікварії, євангеліари й оклади Євангелій 

1. Різниця понять і формотворення дароносиці і дарохранительниці. 
2. Особливості формотворення й оздоблення релікваріїв Західної 

Європи. 
3. Приклади відомих релікваріїв країн Західної Європи. 

4. Різниця понять євангеліар й оклад. 

5. Особливості матеріалів і технологій виготовлення окладів у 
різних християнських країнах у контексті художніх стилів.   

 

     Література: 2, 6, 9, 10, 13, 15, 22, 23, 24, 45, 52, 53, 59, 60, 66. 

 

     Заняття 14. Священне вбрання православного духівництва 

1. Склад комплексів облачень для митрополита, архієрея, диякона. 
2. Різниця і зміст понять сакос, фелон і поліставрій.  

3. Символіка, зміст і система оздоблень набедреника і палиці. 

4. Історичні варіанти іконографії оздоблень на епітрахілях і 
поручах. 

5. Особливості виконання технік лицьового шитва (гаптування) у 

прокол і в прикріп, історичні приклади виробів, виконаних з їх 
застосуванням. 

 

     Література: 6, 15, 22, 25, 36, 41, 45, 53, 54, 59, 60, 66. 
 

     Заняття 15. Богослужбове облачення католицького 

духівництва 
1. Особливості крою й оздоблень елементів костюму папи 

римського. 

2. Особливості облачення кардинала. 
3. Варіанти оздоблень казули священика і єпископа з прикладами. 



4. Особливості крою й оздоблень туніцелли протодиякона і 

дияконського далматинка. 
5. Матеріали, технології виготовлення окремих зразків розаріїв 

(четок). 

 
     Література: 6, 15, 22, 45, 53, 54, 59, 60, 66. 

 

Заняття 16. Тканини у церковному мистецтві 

1. Іконографія зображень і їх зміст у композиціях катапетасми на 

історичних зразках і прикладах. 

2. Загальна характеристика символіки кольорів і фактур індитії. 
3. Символіка й особливості священних оздоблень антимінсу й 

ілітону. 
4. Іконографічні схеми оздоблення плащаниць різних історичних 

періодів і місць походження. 

5. Зразки корогв з різних храмів православного світу. 
 

     Література: 6, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 39, 45, 53, 59, 60, 66. 

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

     Самостійна робота виконується студентами поза аудиторією. Її 

зміст безпосередньо пов’язаний з темати навчальної дисципліни. 
Завдання, джерела і методичні матеріали визначає викладач. 

Методичні матеріали передбачають самоконтроль студентів. Під 

час самостійної роботи студенти опрацьовують музейні колекції, 
архівні і друковані джерела, зокрема періодичні видання. Внаслідок 

проведеної самостійної роботи, студенти можуть успішно виконати 

контрольні питання.  

      

Література: 17, 70. 

 

Контрольні питання 

 

1. Поясніть значення і різницю понять літургійне мистецтво, 
церковне мистецтво.  

2. Охарактеризуйте морфологію поняття культова атрибутика. 

3. Яку роль відіграв базилікальний тип храмових споруд у 
церковному мистецтві. 



4. Для яких країн християнського світу особливо важливим став 

хрестово-купольний тип храмів і його варіанти. 
5. Як вплинув церковний канон на розвиток стилю у 

християнському храмовому будівництві. 

6. Планувальні й конструктивні особливості типу базиліки у різних 
країнах Західної Європи у різні історичні епохи і в різних художніх 

стилях. 

7. Особливості декору фасадів католицьких храмів у різних країнах 
Європи і світу. 

8. Особливості декору у храмових інтер’єрах католицьких храмів у 

різних художніх стилях. 
9. Національні риси в декоративних системах православного храму 

різних країн. 
10. Особливості форм і технічних прийомів виконання престолу у 

різні історичні періоди 

11. Зміст і варіанти оздоблень храмового жертовника. 
12. Загальна характеристика технологій формотворення й 

оздоблення аналоїв. 

13. Особливості конструкцій й іконографії зображень у храмових 
летнерах. 

14. Конструкції, термінологія частин і зміст зображень у крилатих 

вівтарях-поліптихах романської й готичної епох. 
15. Загальна характеристика традиції оздоблення стасидій 

різьбленими мізерікордами у країнах Західної Європи. 

16. Технічні і змістові особливості храмових кафедр (пульпітів) у 
різних країнах Західної Європи епохи Ренесансу.  

17. Художні особливості форм й оздоблення західноєвропейських 

аналоїв. 
18. Особливості формотворення й декорування аналоїв у храмах 

православного світу. 

19. Особливості конструкцій й іконографії зображень у храмових 
летнерах. 

20. Загальна характеристика традицій оздоблення церковних 

стасидій різьбленими мізерікордами в окремих країнах Західної 
Європи. 

21. Особливості структури й іконографії католицьких поліптихів. 

22. Технічні і змістові особливості храмових кафедр й амвонів у 
різних країнах Західної Європи епохи Ренесансу.  

23. Зміст й особливості конструкції візантійського темплону. 



24. Особливості історичного й художнього розвитку українського 

сницарства. 
25. Сакральні й конструктивно-оздоблювальні параметри 

романського летнера. 

26. Особливості форм й оздоблень католицьких ківоріїв і 
табернаклів. 

27. Суть понять вівтар-складень, ретабло. 

28. Особливості формотворення і технологій виготовлення хрестів 
у  Візантії. 

29. Особливості технології виготовлення і форм хрестів Київської 

Русі. 
30. Особливості форм, матеріалів і технологій виготовлення хрестів 

в Україні в ХІV – ХVІІІ ст. 
31. Класифікація хрестів за функцією і призначенням. 

32. Типологія форм католицьких хрестів: катакомбний, латинський, 

папський, лотарінгський, бургундський. 
33. Матеріали і техніки формотворення й оздоблення дискоса і 

звіздиці. 

34. Структура й особливості форм, а також декоративні прийоми 
для потирів у різні історичні епохи і художніх стилях. 

35. Особливості структури, форм й оздоблень літійника у контексті 

його священного змісту. 
36. Загальна характеристика групи священного посуду у 

католицьких практиках. 

37. Особливості матеріалів, технічних прийомів виготовлення й 
іконографії зображень, що вживались у патенах. 

38. Технічні параметри і символіку копія і фістули в католицькому 

храмі. 
39. Розкрити особливості символіки і художніх якостей ампул-

євлогіїв. 

40. Охарактеризувати морфологію груп світильників у 
християнському мистецтві. 

41. Дати загальну характеристика групи народних свічників 

України. 
42. Різниця понять і формотворення дароносиці і 

дарохранительниці. 

43. Особливості формотворення й оздоблення релікваріїв Західної 
Європи. Приклади відомих релікваріїв країн Західної Європи. 



44. Розкрити різницю понять євангеліар й оклад. Особливості 

матеріалів і технологій виготовлення окладів у різних 
християнських країнах у контексті художніх стилів.   

45. Охарактеризувати склад комплексів облачень для митрополита, 

архієрея, диякона. 
46. Розкрити різницю формотворення і зміст понять сакос, фелон і 

поліставрій.  

47. Розкрити символіку, зміст і система оздоблень набедреника і 
палиці. 

48. Історичні варіанти іконографії оздоблень на епітрахілях і 

поручах. 
49. Особливості виконання технік лицьового шитва (гаптування) у 

прокол і в прикріп, історичні приклади виробів, виконаних з їх 
застосуванням. 

50. Особливості крою й оздоблень елементів костюму папи 

римського. 
51. Дати загальну характеристику і розкрити особливості облачення 

кардинала. 

52. Варіанти оздоблень казули священика і єпископа з прикладами. 
53. Особливості крою й оздоблень туніцелли протодиякона і 

дияконського далматинка. 

54. Матеріали, технології виготовлення окремих зразків розаріїв 
(четок). 

55. Іконографія зображень і їх зміст у композиціях катапетасми на 

історичних зразках і прикладах. 
56. Дати загальну характеристику символіки кольорів і фактур 

індитії. 

57. Символіка й особливості священних оздоблень антимінсу й 
ілітону. 

58. Іконографічні схеми оздоблення плащаниць різних історичних 

періодів і місць походження. 
59. Зразки корогв з різних храмів православного світу. 

60. Технології виготовлення корогв у різні історичні періоди. 

 

Матеріал для самоопрацювання 

 

Тема 1. Культова атрибутика як складова церковного 

мистецтва 



     Церковне мистецтво у мистецтвознавчому дискурсі пов’язане з 

теорією і практикою понять. Як найважливіші тут можна виділити 
категорії: сакральне мистецтво, візантійське мистецтво, 

мистецтво Ватикану, давньоруське мистецтво та деякі інші. 

Церковне мистецтво відзначається складністю морфологічного 
поділу на підрозділи і групи, оскільки в ньому співіснують 

просторові (архітектура, декоративно-прикладне мистецтво) й 

образотворчі види мистецтв (пластика, живопис). Однак, усі 
церковні твори взаємопов’язані сакральною ідеологією, втіленою у 

канонах форм і зображень, що повторюються у різноманітних 

конструкціях, предметах і творах. Тому ще одним важливим 
поняттям для дисципліни «Експертиза предметів та атрибутів: культова 

атрибутика» є літургічне мистецтво. 
     Декоративно-прикладні церковні вироби насамперед пов’язані з 

окремими групами культової атрибутики, яка об’єднує у собі як 

різноманітні вироби малих форм, так і стаціонарні конструкції, 
призначені для облаштування храмового інтер’єру.  

     До культової атрибутики насамперед входять: церковні меблі і 

стаціонарні конструкції; предмети різних галузей декоративно-
прикладного мистецтва, що водночас мають сакральний 

богослужбовий контекст. Важливе значення тут мають предмети, 

що вживаються для здійснення церковної Літургії. До складу 
поняття культова атрибутика також входять різноманітні тканини 

й одяг священнослужителів; різноманітні світильники тощо.   

     На тлі визначеного складу культових предметів, відзначимо 
існування національних особливостей у їх формах й 

оздоблювальних системах. Хранителями локальних національних 

традицій є храмові комплекси й ансамблі, стилістика облачень, 
типологія облаштувань й оздоблень інтер’єрів.   

  

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначте головні групи, що є частиною поняття культова 

атрибутика. 

2. Розкрийте значення понять облачення, літургійні предмети, 
храмові тканини. 

3. Дайте загальну характеристику понять «церковне мистецтво» і 

культова атрибутика. 
 



     Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 22, 43, 45, 52, 53, 59, 60, 61, 

62, 66. 
 

Тема 2. Православний храм та розвиток його композиційних 

структур 
     Церковна архітектура християнства у своєму розвитку пройшла 

складний шлях від практики спорудження тимчасових конструкцій 

для проведення Богослужінь до сучасних проектів. Вона містить у 
собі семіотичні коди храмових форм і змістів. У цьому контексті 

конструктивні й композиційні прийоми храмобудівництва містять 

сакральні символи, як і будь-які інші складові елементи церковного 
мистецтва. Завдяки корелюванню у всіх традиціях 

храмобудівництва головних сакральних точок і площин (святая 
святих, священні вертикаль і горизонталі), храм як споруда має 

універсальні категорії філософського змісту: «Сооружение 

святилища, как и сотворение души, имеет также и жертвенный 
аспект. … Образ завершения мира символизируется прямоугольной 

формой храма, в противопоставление круглой форме мира, 

управляемого космическим движением» [12, 3]. 
     В контексті формування конструктивних особливостей 

християнських храмів, на ранньому етапі розвитку культів, під 

впливом римської культури провідним типом архітектурної 
композиції була базиліка (глибокий просторовий тип), пов’язана з 

тридільним типом споруди, у якому втілилась священна модель 

корабля. Однак, ґенезу православного тридільного храму також 
пов’язують зі скинією, як тимчасовою культовою спорудою, і 

єрусалимським храмом Соломона, що дав початок стаціонарним 

храмам. 
     У візантійській традиції, яка уособлювала Вселенське 

православ’я, від VІ ст. формувався новий центричний тип храмової 

композиції – хрестово-купольний, у якому особливого змісту 
набули символічні образи хреста і неба. У проектах масштабних 

православних соборів хрестово-купольна модель взаємодіяла з 

символом священного кола.  
     Після розколу християнської церкви на східний і західний тип 

обряду (1054 р.) у кожній з конфесій згадані типи храмових 

композицій отримали подальший розвиток. Водночас наступні 
історичні епохи створили можливості для розвитку згаданих 

архітектурних типів і їх ускладнення. Православне 



храмобудівництво у різних частинах світу створило і засвоїло різні 

за складністю проекти, які водночас завжди були підпорядковані 
церковним канонам. 

     Окрім храмового будівництва в сакральній архітектурі знайшли 

свій розвиток малі форми – дзвіниці, каплиці тощо.  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте дохристиянські витоки архітектури православного 
храмобудівництва 

2. Базиліковий тип храмових споруд у церковному мистецтві. 

3. Хрестово-купольний тип храмів і його історичний розвиток. 
4. Канон і стиль у християнському храмовому будівництві.  

5. Національні риси в декоративних системах православного храму 
різних країн 

      

Література: 6, 8, 14, 15, 22, 34, 35, 45, 49, 53, 59, 60, 66. 
 

Тема 3. Католицький храм та його архітектурні складові 

 
     Риси, які у майбутньому будуть типові для католицької 

архітектури, почали формуватись значно раніше, в умовах життя 

пізньої Римської імперії і Великого переселення народів. 
Храмобудівництво церков західного обряду ґрунтувалось 

насамперед на застосуванні храмів базилікового типу. У Давньому 

Римі базиліка була цивільною спорудою, у якій втілилась 
стилістика латинського заходу. Натомість сакральна архітектура 

була представлена поховальними комплексами і спорудами, які 

представляють катакомби, мавзолеї, мортирії. 
     Конструктивно базиліка передбачала застосування аркад на 

колонах, що їх практика відома від часів імператора Діоклетіана. 

Аркади, як обов’язковий елемент інтер’єру храмових базилік, 
зберегли своє значення і були підкріплені релігійними канонами. 

Видовжений простір базиліки задовольняв потреби християнських 

процесій, завершувався ритуальним ядром.  
     Структура базилікового храму, на ранньому етапі його 

існування, була пов’язана з поділом простору на три головні 

частини – нартекс, наву і вівтар. Однак, ранні латинські базиліки 
мали на вході атріум, як відкритий двір з портиком. Поперечний 

неф сформувався від ранньохристиянської, халцидіки максимально 



наближеної до вівтаря. У зрілому Середньовіччі – трансепт, що 

споруджувався у середохресті храму, одночасно сформував хор, і 
надав основі храму форму хреста, якій незабаром буде надано 

символічне значення. З плином часу цей тип споруди отримав 

декілька підваріантів (базиліка за стінами; базиліка з центральним 
вівтарем тощо). Зміна художніх стилів запровадила вживання у 

цьому типі храмів різні оздоблювальні системи фасаду й інтер’єру. 

     У Середньовіччі (романська і готична традиції) виникла й 
усталилась традиція трьох порталів на західному фасаді, що 

обумовило ускладнення у членуванні внутрішнього простору. 

Важливим чинником тут стала практика виділення численних 
капел, яка формується в Італії від Проторенесансу. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте, які планувальні й конструктивні особливості мав 

тип базиліки у різних країнах Західної Європи у різні історичні 
епохи і в різних художніх стилях. 

2. Розкрийте особливості декору фасадів католицьких храмів у 

різних країнах Європи і світу. 
3. Визначте особливості декору у храмових інтер’єрах католицьких 

храмів у різних художніх стилях. 

4. Охарактеризуйте особливості облаштування та оздоблення 
християнських катакомб. 

5. Прокоментуйте різницю і близькість архітектурних композицій 

мавзолея і мортирія. 
 

     Література: 6, 15, 22, 26, 27, 45, 50, 53, 58, 59, 60, 64, 66, 69. 

 

Тема 4. Особливості набору меблів у православному храмі 
      

     Архітектурне облаштування сакрального простору для 
Богослужінь обумовило розвиток концепцій про внутрішнє 

членування храму на частини, кожна з яких мала своє призначення, 

а відтак передбачала відповідну систему членувань. У 
православному храмі основою тут була давня трьохнефна 

структура послідовно розташованих на єдиній поздовжній осі: 

входу (нартекс), середньої (нава) і богослужбової (вівтар) частин. 
У кожній з них були передбачені різні типи рухомих меблів і 



стаціонарних конструкцій. За змістом їх умовно розділяємо на дві 

групи –  конструкції для Богослужінь і допоміжні форми. 
     До рухомих богослужбових меблів належать: жертовник і 

престіл (сакральний центр вівтаря, символ Гробу Господнього, на 

якому ставляться священні предмети). До стаціонарних 
конструкцій – іконостас, як вівтарна перегородка і солея. 

Допоміжними храмовими меблями є аналої, стільці (стасидії), 

сидіння для священників у вівтарі (синтрон). 
     Жертовник, престол й іконостас в історичному розвитку 

християнства у країнах православного світу мали розвиток у 

матеріалах і техніках виготовлення. У найдавніших варіантах 
використовували камінь відповідної форми. Далі запровадились 

спеціально виготовлені й оздоблені столики (дифрос – у греків). 
Церковне мистецтво зберігало й розвивало численні ремісничі 

галузі. Художні ремесла, цехові секрети дорівнювали сакральності 

творчості. Мистецькі техніки у Середньовіччі були наділені 
духовністю. Нерукотворність і містичність тут поєдналися з 

ремісницькою майстерністю перетворення матеріалу. Його висока 

якість – була ознакою Божественності. У ретельності виготовлення 
втілювалась Божественна премудрість. 

     Змінним в історичній традиції було і місце розташування 

престолу. У ранньому християнстві престол був у середохресті – в 
центральному нефі і для підйому до нього робились три або сім 

сходинок. Сакральні знання й артефакти різних релігій не 

заперечують одне одного, а доповнюють новим священним 
змістом. 

 

     Завдання для самостійної роботи 
1. Проаналізуйте, які типи  меблевих конструкцій канонічно 

знаходились у вівтарній частині храму. 

2. Які типи і форми меблів, були розташовані у громадських 
частинах храму.   

3.Проаналізуйте особливості форм і технічних прийомів виконання 

престолу у різні історичні періоди 
4. Розкрийте зміст й варіанти оздоблень жертовника 

5. Дайте загальну характеристику технологіям формотворення й 

оздоблення аналоїв. 
 

     Література: 6, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66. 



 

     Тема 5. Особливості набору меблів у католицькому храмі 
 

     Визначений релігійними канонами набір меблів і стаціонарних 

конструкцій, усталених у практиці католицького храму, 
типологічно повторював предмети цієї групи у православній 

конфесії. Водночас від VІІІ ст. намітився процес формування 

конфесійних особливостей в облаштуванні храмового інтер’єру. 
Внаслідок роз’єднання християнства на православ’я і католицизм у 

1054 р., цей процес закріпився. До того ж літургійне мистецтво у 

різних країнах Західної Європи у різні періоди виробило різні 
форми і технічні особливості виготовлення меблевих зразків 

романського мистецтва, готики, ренесансу, бароко. Тому існує 
можливість відстежити зміну їх конструкцій, а також розвиток 

деяких художніх традицій.  

     Так поняття вівтар у католицькому храмі – це не лише частина 
архітектурної композиції, але й меблева конструкція семантично 

пов’язана з жертовником-престолом. Останній вочевидь мав 

джерелом розвитку давньоримський домашній жертовник (менса, 
трапеза). З розвитком християнських культів храмовий жертовник 

еволюціонував за виглядом і традиціями формотворення – від 

простого до складного.  
     У каролінгську епоху з’являється традиція встановлювати 

численні вівтарі у різних частинах хору, крипті і бічних нефах. 

Елемент вівтаря також входить у структуру надгробка. Головний 
вівтар тепер у середохресті храму. Упродовж епохи Середньовіччя 

у вівтарі з’явились високі конструкції – спеціальні балдахіни різних 

типів, зокрема ківорій і табернакль. Первинно правлячи за 
священні посудини, з розвитком католицького мистецтва ці вироби 

набули ознак малих архітектурних конструкцій і втілились у нових 

типах релікварних й ретабельних вівтарів. Згадані типи, що вперше 
з’явились в ХІ ст., об’єднали жертовник і священні зображення і за 

конструкцією уподібнились православному іконостасу. 

     Іншим варіантом вівтаря, поширеним у часи готики на півдні 
Німеччини і в країнах Центральної Європи є крилаті вівтарі, які 

мають структуру тридільних поліптихів, з рухомими бічними 

стулками і центральним коробом, у якому розміщували сюжет 
Коронування Діви, укріпленими на цоколі (пределла). Всі 

зображення тут виконувались різьбленням по дереву. У деяких 



німецьких храмах була використана тридільна східчаста 

композиційна вівтарна структура. 
     У Ренесансі священні зображення в поліптихах виконуються 

живописом, який поступово витісняє різьблені сцени і персонажів. 

У різних країнах Західної Європи працюють відомі майстри, які 
одночасно володіють навичками художнього ливарництва, 

різьблення, пластики і малярства. Серед них найвідомішим є ім’я 

польського і німецького митця Віта Ствоша. У Ренесансі для 
храмових інтер’єрів з бронзи виготовляють інші священні 

конструкції, серед яких виділимо раки з балдахінами зі 

священними зображеннями й античними персонажами. Відомою 
родиною, що займалась їх виробництвом стали батько і син 

Фішери. 
     Окремі групи меблевих конструкцій у католицьких храмах 

становлять пульпіти (кафедри) й амвони. З особливих храмових 

меблів, що мали свій розвиток і традицію вживання назвеми 
сповідальні, шафи для свічок, стільці, призначені для пастви 

(стасидії) або священників (трон, соліум). Практика їх 

виготовлення сформувала різні етнокультурні і регіональні традиції 
вживання визначених порід дерева і технічних прийомів 

оздоблення. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте особливості конструкцій й іконографії зображень 

у храмових летнерах. 
2. Розкрийте конструкції, термінологію частин і зміст зображень у 

крилатих вівтарях-поліптихах в романську і готичну епохи. 

3. Дайте загальну характеристику традиції оздоблення стасидій 
різьбленими мізерікордами, що усталились в окремих країнах 

Західної Європи. 

4. Розкрийте технічні і змістові особливості храмових кафедр у 
різних країнах Західної Європи епохи Ренесансу.  

5. Дайте загальну характеристику конструкцій й оздоблень амвонів 

у католицьких храмах. 
 

     Література: 6, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66, 71. 

 



Тема 6. Ґенеза православного іконостасу. Царські та 

дияконські врата: проблеми формування структури і 

композиції 
 

     Ґенеза іконостасу (грецьке eikon – образ, stasis – місце стояння) у 
церквах східного обряду відбулась на основі сакрального значення 

візантійської вівтарної огорожі, яка символізувала межу між 

земним і небесним і була засвоєна багатьма помісними церквами, 
зокрема і в Київській Русі. З цієї конструкції у VІІ ст. сформувався 

візантійський темплон, з яким пов’язують давньоруське тябло. 

     Іконостас, як висока багатоярусна конструкція, у решітці якої 
були закріплені ікони, формувався від доби Пізнього Середньовіччя 

(ХІV ст.) впродовж наступних століть. Цей процес завершився у 
добу бароко. Його наслідком стали: усталеність конструкції й 

іконографії царських врат, а також структура рядів і сюжетів, що в 

них розташовувались – намісний, деісусний, праздниковий, 
апостольський, пророчий ряди.  

     В українському іконостасі серед національних особливостей 

дослідники відзначають присутність сюжету «Спас 
Нерукотворний» над царськими вратами. Тут, на відміну від деяких 

країн Західної Європи іконостас, як вівтарна перегородка, 

розвивався у напрямку зростання конструкції, що виготовлялась з 
дерева. В епоху бароко активно впроваджується техніка ажурного 

наскрізного різьблення (сницарства) більшості елементів в 

конструкції іконостасу, які виконувались переважно з липового 
дерева. У цей період декоративність іконостасу часами переважає 

над його образотворчістю. Найбільш вживаними мотивами 

різьблення в Україні були виноградна лоза і грона. 
     Царські врата в українському іконостасі, за традиціями 

виконання стулок, також мають хронологічно різні варіанти. У 

найбільш ранніх зразках ХV – ХVІ ст. у конструкціях й 
оздобленнях переважають плоскі профілі без різьблення. У ХVІ ст. 

з’явився мотив стилізованої хвилястої галузки. Площина стулки 

ділилась на два поля й декоративне фігурного обрису завершення. 
Від середини ХVІІ ст. полотно ворітних стулок виконується як 

суцільна ажурно-різьблена площина з шістьма медальйонами. В 

них з’являється нова декоративна композиція «Ієсеєве дерево», що 
робить оздоблення царських врат цілісним сюжетом. 

 



Завдання для самостійної роботи 

1. Розкрийте зміст і конструкцію візантійського темплону. 
2. Проаналізуйте головні етапи формування православного 

іконостасу в Україні. 

3. Розкрийте головні відмінності між православним іконостасом і 
сакральними аналогами в католицьких церковних практиках. 

4. Охарактеризуйте особливості структури і сюжетів ікон в 

українському іконостасі. 
5. Проаналізуйте основні технологічні особливості виконання сни 

царських робіт.  

 
     Література: 6, 15, 18, 22, 45, 53, 57, 59, 60, 66. 

           
Тема 7. Еволюція вівтарної огорожі в історичному розвитку 

католицького храму і канону 
 

     Вівтарна огорожа католицького храму, як стаціонарна 

рукотворна конструкція, пов’язана з хором, формувалась упродовж 

багатьох століть. У різних країнах Західної Європи мала 
конструктивні і оздоблювальні особливості у процесі створення. 

Розпочавши свою ґенезу від давньоримського поняття трикліній, у 

ХІІ – XIV ст. вона набула чітко означених форм, створення на 
основі конструювання колон і балок і священних зображень, у них 

розташованих. У різних країнах на національному ґрунті слід 

відзначити різноманіття форм й орнаменту, багатство просторових 
контекстів вівтарної огорожі, яка сакрально визначила рух до 

вівтаря. Різноманітність форм і технологій спорудження й 

оздоблення обумовила варіативність назв: темплон, епістилій, 
летнер рердос, ретабло тощо.  

     У різних країнах Західної Європи в різні історичні епохи як 

вівтарні огорожі вживались різні конструкції. В романському і 
готичному мистецтві в германських країнах, а також у Північній 

Італії побутували летнери. У їх конструкціях, споруджених на 

колонах (стовпах) священні різьблені зображення, розташовувались 
в ряд за іконографічною програмою й утворювали парапет із 

виступом-кафедрою. Одним із найвідоміших в цій групі є летнер з 

собору м. Мадени (Італія). 
     У католицькій Іспанії упродовж Середньовіччя як запрестольна 

багатоярусна конструкція сформувалось ретабло або ретабль, в 



загальних обрисах якого втілився символ ковчега. У цей час 

професія майстра таких конструкцій сформувала цілі династії. 
Залежно від країни й історичного періоду ретабль мав варіанти 

структурного поділу на частини. Тут виділяють диптихи, триптихи, 

поліптихи, що мали рухомі або нерухомі бічні стулки. Рухомі 
конструкції побутували в Середньовічну добу. У Ренесансі виникли 

й усталились нерухомі поліптихи. У цей період в них помітно 

зменшилась роль різьблених образів (рельєфів, барельєфів, 
горельєфів). Натомість зросла роль живопису. Центральним 

зображенням була Богородиця. 

     У бароко європейський ретабль ще більше виріс у висоту і 
набув ознак грандіозності. У ньому поєднувались елементи 

архітектури (колони), скульптури і живопису. 
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте сакральні й конструктивно-оздоблювальні 
чинники романського летнера. 

2. Охарактеризуйте особливості форм й оздоблень католицьких 

ківоріїв і табернаклів. 
3. Розкрийте суть понять вівтар-складень, ретабло. 

4. Проаналізуйте особливості конструкцій й сакральних зображень 

у вівтарях епохи бароко. 
5. Дайте загальну характеристику традиціям розташування 

сакральних зображень в деамбулаторіях готичних соборів Франції.  

      
     Література: 3, 6, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66, 71. 

 

Тема 8. Хрести у православній традиції 

 

     Хрест – один із найдавніших символів християнства, що 

іконографічно представлений у найдавніших віровченнях. 
Етимологія назви пов’язана зі давньоруським крѣсъ – вогонь, 

тепло. Звідси близькість знаків у різних релігійних системах – 

свастика індоєвропейців, анх – у давніх єгиптян, гаммадіон – у 
давніх греків тощо. Отже, у культурному розвитку хрест, за типами 

зображень, формувався у контексті розвитку образотворчих систем 

переважної більшості світових моністичних релігій. Тому він має 
розвинену варіативність зображень і різноманітність форм.  



     У християнстві як святиня хрест зафіксований від VІ ст. і має 

рівнораменну форму. Її, зокрема засвідчують мозаїки найдавніших 
храмів м. Равенни й інші пам’ятки візантійського мистецтва. 

Однак, ще з більш раннього періоду історії християнства (ІІІ – ІV 

ст.) виводять форму патріаршого шестираменного хреста. Цей 
мотив вживався на печатках візантійських імператорів. Іншим 

найдавнішим варіантом графіки хреста стала хризма, зображення 

якої на літургійному посуді, були пов’язані з розвитком таїнств 
Проскомидії і Євхаристії або також на печатках.  

     Розвиток форм хреста після церковного розколу 1054 р. ішов 

різними напрямами. Тут семіотика зображень хреста пов’язана з 
кількома різночасовими взаємопов’язаними системами – солярною, 

аграрною (світовим деревом), культовою (хризма). Давньоруський 
шестираменний хрест із нижньою діагоналлю, був засвоєний як 

українською, так і російською церковними традиціями. Зокрема у 

такому варіанті іконографії у ХІІ ст. виготовлялись поклінні 
(придорожні) хрести, пов’язані з жалобною символікою. Однак, 

найбільш характерним для православ’я Нового і Новітнього часу 

вважається восьмираменний хрест.  
     Як предмет богослужбового призначення хрест має низку 

функцій, а відтак – різний розмір, матеріали і технології 

виготовлення, техніки оздоблення. Серед основних типів хрестів, 
пов’язаних з перебуванням в інтер’єрі храму і застосуванні у 

службах, розрізняють: хрест запрестольний, напрестольний, 

поклінний.  
     Дерев’яні хрести часто вкриті фарбовим шаром. Мають круглий 

седес із точенеми деталями. На аверсі в центральній частині 

зображене розп’яття, по краях – постаті Богоматері та Св. 
Магдалини. 

     Окрему групу являють собою хрести, безпосередньо пов’язані з 

храмовою архітектурою. Так, у Середньовіччі була поширеною 
практика виготовлення закладних хрестів, що вживались у ритуалах 

закладення храмів і виготовлялись з каменю або теракоти, 

оздоблюючись різьбленням. Хрест із півмісяцем (в ХІ – ХІІ ст. 
символ купелі або віфлеємської колиски) – широко вживаний як 

надбанний в архітектурі українських храмів. 

     Як предмет комплексу священицького облачення розрізняють 
енколпіон, натільний хрест. У цій групі форма хреста збагатилась 

мотивами крину (артефакти ХІ – ХІІ ст.) або краплі, що 



символізували кров Христа. Краплеподібну форму мали, зокрема 

енколпіони.  
     Надбанні хрести завжди були ковальської роботи. Невеликі 

церковні предмети виконувалися з коштовних або кольорових 

металів чи з їх сплавів. Ці галузі у мистецтві мають назви 
золотарство, людвисарство і конвисарство. 

  

Завдання для самостійної роботи 
1. Дайте приклади артефактів дохристиянського походження, 

пов’язаних з хрещатими формами. 

2. Визначте особливості формотворення і технологій виготовлення 
хрестів у  Візантії. 

3. Прокоментуйте особливості хрестів Київської Русі. 
4. Розкрийте особливості форм, матеріалів і технологій 

виготовлення хрестів в Україні в ХІV – ХVІІІ ст. 

5. Дайте класифікацію хрестів за функцією і призначенням. 
 

Література: 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 33, 45, 51, 56, 59, 60, 66. 

 

Тема 9. Хрести у католицькій традиції 

 

     В іконографії хреста розрізняють насамперед форми грецького і 
латинського типів. Латинський хрест у найдавнішому варіанті має 

довшу вертикаль. Цей тип вважається маркером католицького 

мистецтва. Водночас символом церкви західного обряду є 
перевернутий петровський хрест, на якому, за легендою, був 

розіп’ятий Апостол Петро. 

     Католицька традиція зберігає різні типи і форми, що виникли й 
усталились у різні історичні періоди. Так, у церковних практиках 

католиків патріарший тип хреста відомий під іншими назвами, 

серед яких відомим є лотарінгський хрест. Це поняття, зокрема 
пов’язане з відомим історичним зразком напрестольного хреста 990 

р. – хрестом Лотаря з Аахена, виконаним в традиціях рейнської 

художньої школи із золота й інкрустований коштовним камінням й 
античною камеєю. 

     Особливим варіантом латинського хреста тут є папський хрест. 

Його восьмираменна з трьома перетинками іконографія 
сформувалась у ХІІІ–ХV ст. Окреме місце з-поміж різних форм 

хреста у католиків займає єрусалимський хрест, як символ 



Єрусалимського королівства, заснованого представниками 

Тевтонського ордену. Його іконографія ґрунтується на поєднанні 
одного великого і трьох малих хрестів. 

     До похідних форм хрестів, що поширились у католицьких 

практиках є косий (бургундський або андріївський) хрест, 
батьківщиною народження якого вважають м. Патри на 

Пелопонессі. Історичною реліквією є патрський хрест, на якому, за 

легендою, у І ст. н.е. був розіп’ятий Апостол Андрій, покровитель 
Бургундії, куди у ХІІІ ст. хрест було перенесено як святиню 

(сучасне м. Марсель). Ще одна з історично пізніших формах хреста 

католицької церкви – трилисник на кінцях рамен, відома, як хрест 
Св. Патрика. Ця форма широко вживалась для виготовлення 

напрестольних хрестів у храмах церков західного обряду.  
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначте типологію латинського хреста. 
2. Розкрийте сутність іконографії катакомбного хреста. 

3. Проаналізуйте історію лотарінгського типу хреста. 

4. Дайте визначення папського іконографії хреста та його 
символіки. 

5. Розкрийте семантику й особливості іконографії бургундського 

(андріївського) хреста. 
 

Література: 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 45, 47, 51, 56, 

59, 60, 66. 

 

Тема 10. Священний посуд у православному храмі 

      

     Культова практика сформувала набір посуду, який був 

необхідним у підготовці і здійсненні таїнств. Ця група виробів 

виготовлялись переважно з благородних (срібло, золото, мельхіор, 
латунь, мідь) або простих металів, рідше – були керамічними 

(майоліка). У храмах православних центрів зазвичай вживались 

благородні метали. Народні майстри, що виконували замовлення 
для сільських храмів, переважно працювали з мельхіором і 

латунню. Найважливішими тут є: дискос, потир, звіздниця, копіє, 

лжиця (ложиця), літійник.  
     У художній металообробці (золотарство, людвисарство, 

конвисарство) як основні формотворчі технічні прийоми 



застосовувались кування або лиття у форму. Для декорування 

виробів вживались гравіювання, карбування, амальгамування, 
чернь. Для оздоблення окремої форми священного посуду 

вживались визначені художньою традицією прийоми. Дискоси 

оздоблювались переважно гравіюванням або карбуванням. Ранні 
зразки мають оздоблення по борту у низькому рельєфі. Як 

літургійні предмети вони увійшли в богослужбову практику з 

ранньохристиянського часу. Потири – орнаментальними 
рельєфами у поєднанні з емалями. Окремі зразки інкрустували 

коштовним камінням. Вони оздоблювались на чаші, яблуку і седесі. 

Форма чаші у потирах різних історичних епох мала особливості. 
Так чаша відомого антиохійського потиру 6 ст. має овоїдну 

(кубкову) форму. Візантійські потири переважно мали форму 
півсфери. У бароко популярності набула конічна форма, у якій 

вінця були м’яко розхилені, а часами мали квіткоподібні обриси. На 

думку, деяких мистецтвознавців (Віктор Власов, т. 7, с. 654) потир 
за ґенезою форми бере початок з античного кратера, а отже їх 

пропорції і форма ніжки формувалась в історичному процесі. 

     Серед священних посудин більш пізнього часу виникнення 
назвемо літійник або літійне (всеніщне) блюдо. Його структура і 

форми виникли у процесі складення всенощного Богослужіння і 

пов’язані з обрядом літії. Священні форми як звіздиця, лжиця і 
копіє не мали спеціально розробленої іконографії зображень і 

декору. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте матеріали і техніки формотворення й оздоблення 

дискоса і звіздиці 
2. Розкрийте структуру і особливості форм, а також декоративні 

прийоми, що застосовувались для потирів у різні історичні епохи і 

художніх стилях. 
3. Проаналізуйте особливості структури, форм й оздоблень 

лінійника у контексті його священного змісту. 

4. Загально охарактеризуйте морфологію групи священного посуду 
православного обряду. 

5. Дайте приклади відомих священних посудин з ризниць 

православних храмів або музейних колекцій 
 

Література: 6, 9, 10, 11, 15, 22, 45, 53, 59, 60, 66. 



 

Тема 11. Священний посуд у католицькому храмі 

 

     У практиках католицьких Богослужінь вживаються предмети 

аналогічні тим, що і в православ’ї, але мають власну номенклатуру. 
В історичному розвитку церковного посуду в Західній Європі 

спостерігалось вживання ширшого набору матеріалів. Для потирів, 

окрім благородних металів, тут активно застосовувалось 
напівкоштовне каміння, гірський кришталь (у ІХ – ХІІ ст.) тощо.  

     Дискос, що мав назву патена (лат. patina, patella миска, 

жертовна чаша) і був пов’язаний із функцією жертовного блюда. 
Цей тип посуду вживався й у Візантії, а також виготовлявся на 

замовлення і широко відомий в різних країнах. Один із 
найдавніших зразків євхаристичної патени датується 4 ст. і 

знайдений археологами Іспанії Він виготовлений з зеленого скла. 

На дзеркалі має повно фігурні зображення Христа й Апостолів 
Петра і Павла. Одним із рідкісних для дискоса зображень є Голгофа 

і чотири райські річки, зображені на срібному патені з Абхазії 6 ст. 

Типовими зображеннями, що вживались на патенах були 
Пантократор, Таємна вечеря або семикінцевий хрест. Патена 

вживалась тут, щоб убезпечити падіння крихт агнця. Патени мали 

круглу, рідше овальну форму, виконану у техніці лиття у форму, 
декоровану гравіюванням або амальгамуванням. У історичному 

розвитку для оздоблення таких блюд почали вживати сталеві 

штампи (пуансони) з різноманітними рельєфами, що наносились 
карбуванням. 

     Окремі історичні зразки блюд мають первинне античне або 

антикізоване походження, а пізніше зазнали доопрацювань і були 
введені у культові практики. Одним із відомих прикладів у цій 

групі є блюдо єпископа Патерна константинопольської роботи (5 

ст.), оздоблене по борту виноградною лозою і павичами, а пізніше 
доповнене інкрустацією з напівкоштовного каміння (сердолік, 

гранат). 

     Неєвхаристичними виробами, що збереглися у західному обряді 
є скляні ампули для збереження вина і води, які під назвою євлогій 

перейшли у латинський обряд з Візантії. 

     У ХХ ст. католицька церква перейшла на малохудожні вироби 
культового призначення. Її церковне мистецтво зазнало помітного 

спрощення і функціональності. 



 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Дайте загальну характеристику групі священного посуду у 

католицьких практиках. 

2. Проаналізуйте особливості матеріалів, технічних прийомів 
виготовлення й іконографії зображень, що вживались у патенах. 

3. Прокоментуйте технічні параметри і символіку копія і фістули в 
католицькому храмі. 

4. Дайте приклади історичних зразків з католицьких храмів і 

монастирів. 
5. Розкрийте символіку і художні характеристики ампул-євлогіїв. 

 

Література: 6, 15, 22, 23, 24, 33, 45, 53, 59, 60, 66. 

 

Тема 12. Світильники у християнському храмі 

     Виникнення церковного свічника слід віднести до IV ст., коли в 
Римській імперії вперше почали застосовувати свічки спеціально 

для Великодної Літургії. У групі храмових світильників (кандилів – 

грецьке kandelon – свіча, світильник) також існують підгрупи, 
класифікація яких визначена їх конструкціями і призначенням. 

Насамперед світильники діляться на храмові богослужбові, 

інтер’єрні (громадські), а також особисті, розраховані на одну 
свічку. Цей поділ є умовним, оскільки сакральну символіку мають 

всі типи храмових свічників. У богослужбовій групі слід виділити 

малі форми і крупно масштабні. До Останніх належить 
семисвічник, який є обов’язковим атрибутом вівтарного престолу у 

православ’ї. 

     До групи богослужбових входять дикирій і трикирій. Вони 
використовуються архієреями під час Літургії. Водночас 

богослужбові свічники входили і в окремі ансамблеві конструкції, 

зокрема, трійці були важливим елементом літійних блюд 
(літійників). 

     Богослужбові свічники в Новому часі і до сьогодення 

виготовляються з простих металів. Натомість у народній традиції 
століттями у храмах вживались дерев’яні різьблені, поліхромні 

свічники-трійці. Найбільш вживаними вони залишаються у 

Карпатах (Гуцульщина) і в Північній Буковині. Форми таких 
свічників надзвичайно пластичні. Найдавніші зразки, що датуються 



ХУІІІ ст. навіть скульптурні і мають оздобленням ріжків голівки 

янголів.   
     Початки їх виготовлення дослідники виводять з часів Київської 

Русі. Шандали (площина під ріжками, яка оздоблювалась) 

народних дерев’яних свічників зазвичай ажурно різьблені, з 
використанням різноманітних рослинних орнаментів. Мають 

фігурні підставки. Можна вирізнити також свічники з довгими 

держаками, що їх використовували спеціально для церковних 
обходів. 

     В окремих керамічних осередках керамічні підсвічники були в 

асортименті виробів. Майолікові або фаянсові підсвічники 
виготовляли різні фабрики в Західній Європі. В Україні церковні 

вироби, зокрема літійники у 1820-1840-і рр. активно виготовляла 
Києво-Межигірська фаянсова фабрика. Їх поверхня оздоблювалась 

традиційним тут дрібним рослинним мотивом (гіпюром), вкритим 

кольоровою (блакитна, зелена, коричнева) поливою або 
ілюструвалась. 

     До групи інтер’єрних відносяться багатосвічні люстри, відомі у 

церковних практиках як хорос, панікадило, лампадофор. Вони 
також мають сакральну символіку і богослужбові функції. Група 

храмових світильників має розвинуту номенклатуру різних форм і 

конструкцій. Серед них найважливішими є канделябр (напільний 
багатосвічник) і шандал (важкий). Окреме місце у морфологічній 

структурі храмових світильників належить лампадам. Останні 

мають скляну або керамічну чашу, оправлену в металевий корпус із 
кришкою на ланцюжках. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Дайте загальну характеристику морфології світильників у 
християнському мистецтві. 

2. Прокоментуйте, які види світильників входять у поняття кандило. 

3. Проаналізуйте світильники літургійної групи. 
4. Розкрийте особливості форм й оздоблень інтер’єрних 

світильників. 

5. Дайте характеристику групі народних свічників України. 
 

Література: 6, 15, 22, 23, 24, 45, 53, 59, 60, 66. 

 

Тема 13. Релікварії, євангеліари й оклади Євангелій 



     Окреме місце у складі літургійного посуду належить 

релікваріям. У православному Богослужінні у цій групі розрізняють 
дарохранительницю і дароносицю. У католицьких практиках 

усталились релікварій або монстранц. Між ними існує семантична 

тотожність, оскільки в них зберігають Св. Мощі. Традиція 
створення дарохранительниць походить від давньоримських ампул, 

у яких зберігали священні рідини.  

     Від часів Пізнього Середньовіччя (ХІІІ–ХІV ст.) виникла 
традиція їх виносу під час Богослужінь зафіксована дослідниками у 

Пізньому Середньовіччі  і пов’язана з гостією (тілом Господнім), 

яка потребувала коштовного вмістилища.  
     Більш ранньою й давно усталеною для цього типу посуду є 

мініатюризована форма будівлі храму. У православ’ї вона 
вживається дотепер. У католицьких церковних практиках форми 

дарохранительниць в історичному контексті змінювались. Різниця 

форм має й територіальний контекст. Так у романській і готичній 
традиціях також широко вживалась  форма храму. Найбільш 

відомими прикладами є дароносиця з Ревеля (1473 – 1474 рр.), 

релікварії Св. Таурина (Франція) і Св. Мавра (Чехія). Одночасно у 
католицьких храмах вживались антропоморфні релікварії. У 

православ’ї аналогом релікваріїв є рака або мощовик. 

     У ХV ст. запроваджується нова форма дарохранительниць у 
країнах західного обряду. Вона мала ніжку, на якій укріплено 

прозорий плаский диск у металевому обрамленні з променів. Цей 

варіант дарохранительниці мав символіку Божественного світла й 
отримав назву монстранц. Найвідомішим у цій групі є монстранц 

Празьке сонце (1699 р.), виконана у бароковій стилістиці. 

     Дароносиця або ковчежець (лат. bursa) також призначена для 

Святих Дарів, але має менші розміри й інші форми, оскільки 
розрахована на мобільність – її беруть до хворих з метою їх 

причастя. Нерідко дароносиці мають орнітоморфні форми. У храмі 

їх підвішували під образами. 

     Богослужбові книги насамперед Євангелія мали визначену 
систему оздоблень. Їх перепліт (євангеліар) виконувався з дерева 

цінних порід або зі слонової кістки (зразки ІХ – ХІ ст.). Дерево 

обтягували шкірою або коштовною тканиною. Кістяну поверхню 
різьбили священними зображеннями. Дерев’яні євангеліари 

доповнювали коштовними окладами, виконаними зі срібла, 



інкрустовані камінням й емалевими вставками (дробницями). 

Російські оклади у ХVІІ – ХVІІІ ст. оздоблювали також перлами. 
Головною складовою окладу є середник (цата), що декоративно 

пов’язаний з кутниками. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Поясніть різницю понять і формотворення дароносиці і 

дарохранительниці. 
2. Проаналізуйте особливості формотворення й оздоблення 

релікваріїв Західної Європи. 

3. Дайте приклади відомих релікваріїв країн Західної Європи. 
4. Поясніть різницю понять євангеліар й оклад. 

5. Розкрийте особливості матеріалів і технологій виготовлення 
окладів у різних християнських країнах у контексті художніх 

стилів.   

 
Література: 2, 6, 9, 10, 13, 15, 22, 23, 24, 45, 52, 53, 59, 60, 66. 

 

     Тема 14. Священне вбрання православного духівництва 

 

     Облачення архієреїв, священників і дияконів у складі передбачає 

фелони, епітрахілі, підризники, стихарі, поручі, пояси. Окреме 
місце в облаченні належало палицям і набедреникам. 

Найдавнішими типами облачення, які вживали архієреї до ХV ст. 

були фелон і поліставрій (мав в оздобленні хрещаті елементи). 
Пізніше в їх комплекс вбрання входить сакос, омофор, мантія. 

     Колір в облаченні мав символіку значень: білий (чистота), 

золотий (влада), блакитний (трансцендентність), червоний 
(мучеництво), пурпуровий (жалобний). Кольори облачень 

відповідали змісту християнських свят. Свята Господні 

потребували облачення, з червоної парчі, перетканою золотою 
ниткою; Свята Богородичні і янгольські передбачали білу з золотом 

тканину; свята Апостольські – жовту з золотим; свята 

Святительські – блакитний оксамит; свята мученицькі – багряний 
(червоний) оксамит; для преподобних днів – золота парча. 

     Найдавніші орнаментальні набори формувались на основі 

мотивів Іудеї, Сирії, Єгипту, Візантії, Давнього Риму, поступово 
еволюціонуючи у нові форми. Крім узорного ткання у 

православному облаченні вживались різні типи вишивки і 



гаптування. Останнє у своїх традиціях беруть початок від 

Київської Русі. Осередками гаптарства традиційно були 
монастирі. Для гаптування використовували коштовну нитку – у 

ранньому періоді сканну, а пізніше прядену з золота або срібла і 

перевиту з несуканим шовком. У гаптарстві (лицьове шитво) 
вживались дві основні техніки – більш рання у прокол (ХІІ – ХІІІ 

ст.) і пізніша у прикріп. До ХVІ-ХVІІ ст. з допомогою цих технік 

виконували і лики зображень фігуративну. У період зрілого бароко 
для ликів у композиції почали вводити олійний живопис. У цей же 

час, замість натуральних пряденого золота або срібла, почали 

застосовувати штучно виготовлений замінник.  
     Виконання технік лицьового шитва вимагало від майстринь 

серйозної підготовки і навичок. Їм доводилось створювати вкрай 
складні композиції, до складу яких входили зазвичай всі групи 

орнаментів і зображень фігуративну. Шиття в прокол передбачало 

протягування через тканину великих стібків, які застеляли лицьову 

частину виробу. Техніка в прикріп передбачала щільне накладання 

золотних ниток на тканину і їх закріплення дрібними, ледь 

помітними шовковими стібками, які розташовувались прямими або 
ламаними рядами, створюючи особливу рельєфність фактури 

кожного з елементів. До останньої чверті ХVII ст. найулюбленішою 

залишалась група закріплень, що утворювали різноманітні ромбічні 
сполучення. В останній чверті XVII ст. поширилось закріплення у 

вигляді прямих паралельних ліній. Відоме також і панцирне 

закріплення, яке створює враження рельєфних шнурів, щільно 
викладених один біля одного на досить високому підкладі. 

Застосовувалось також закріплення скісними або ламаними 

лініями. Зображення рослинних елементів закріплювали лише по 
контурах. В такий же спосіб робили і хрести. 

     Комплекс вбрання вищих архієреїв включав також і ювелірні 

вироби (панагія) та атрибути (патериця з патеренною хусткою). 
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Назвіть комплекси облачень для митрополита, архієрея, диякона. 
2. Розкрийте зміст понять сакос, фелон і поліставрій.  

3. Проаналізуйте символіку, зміст і систему оздоблень набедреника 

і палиці. 
4. Розкрийте історичні варіанти іконографії оздоблень на 

епітрахілях і поручах. 



5. Дайте визначення технік лицьового шитва (гаптування) у прокол 

і в прикріп й історичні приклади виробів, виконаних з їх 
застосуванням. 

 

Література: 6, 15, 22, 25, 36, 41, 45, 53, 54, 59, 60, 66. 

 

Тема 15. Богослужбове облачення католицького духівництва 

 

     Облачення католицького духівництва, як і православного, мало свою 

стратифікацію за саном і за набором складових. Певні відмінності 

існували тут між папським і кардинальським вбранням, єпископом, 
рядовим священиком і монахом. Ґенеза священицького одягу у країнах 

Західної Європи у типології відштовхнулась від світських 
давньоримських силуетів. Основою костюму слугувало туніковий тип 

вбрання альба. Богослужбовий одяг католиків, що формувався від 

Раннього Середньовіччя поглибився у своїх особливостях після 
розколу 1054 р. і став цілковито відмінним від одягу мирян.  

     Основним типом богослужбового одягу стала риза – казула. За 

символікою вона аналогічна православному фелону, але за кроєм має 
дві історично різні конструкції – романську (безрукавну) і готичну 

(рукавну). На відміну від фелону, казула не мала високого підйому на 

шиї ззаду. Романський крій передбачав застосування цупкої тканини і 
коштовну вишивку, технологічно близьку до давньоруського лицьового 

шитва і накладні священні елементи (хрест, ініціали Христа). Готичний 

крій був близький до візантійського фелону і не мав оздоблень окрім 
орнату з хрестами. З мистецького погляду цікавішим є романський 

крій і система оздоблень, оскільки він створює варіанти, у яких не лише 

втілились норми і канон, але і місцеві традиції. Яскравим прикладом 
тут є казула у Франції ранньомодерної доби, відома як шазубль.  

Головною відмінністю католицьких облачень є відсутність великої 

кількості декору і виготовлення з легких однотонних тканин. Від епохи 
Ренесансу в оздобленні вищого духовенства активно вживається 

мереживо або плісе, що широкою смугою пришивалося до нижнього 

краю короткого плечового одягу, відомого під назвою роше. Після ІІ 
Ватиканського собору (1962–1965 рр.) як богослужбове вбрання 

вживалась казула готичного крою, що виконувалась з легких тканин.  

     Отже у процесі історичного розвитку норм і правил життя 
католицької церкви як окремі комплекси виникли: одяг папи, 

кардинала, єпископа і священика, протодиякона і диякона. Саме 



архієпископ і священик у літургійних Богослужіннях вживали казулу, 

протодиякон – туніцеллу, а диякон – далматику. До того ж у зрілий і 
пізній періоди Середньовіччя формувались строї численних чернецьких 

орденів. Цистеріанці мали ряси, виготовлені з тканини білого кольору, 

а бенедиктинці – чорного.  
     Окреме місце в складі богослужбового костюму належить 

особистим атрибутам, виготовлення яких належить до галузі 

ювелірного мистецтва.  Серед них насамперед виділимо розарій (четки, 
які низались з 59 намистин, кожна з яких відповідала прочитаній 

молитві), що вживався під час молитовних практик. Зразки розаріїв, 

виготовлених у різних частинах Західної Європи засвідчують 
застосування багатьох складних технік і прийомів. Тут вживали 

різьблення по слоновій кістці, оправленій у витончені плетінки з 
благородних металів, а часами доповнені напівкоштовними 

намистинами. Разом із іншими мініатюрними виробами, відомими у 

католицьких практиках, вони являють собою важливу складову 
декоративно-прикладного мистецтва. 

 

Завдання для самостійної роботи 
1. Назвіть особливості крою й оздоблень елементів костюму папи 

римського. 

2. Розкрийте особливості облачення кардинала. 
3. Проаналізуйте варіанти оздоблень казули священика і єпископа, 

дайте приклади. 

4. Охарактеризуйте особливості крою й оздоблень туніцелли 
протодиякона і дияконського далматинка. 

5. Проаналізуйте матеріали, технології виготовлення окремих 

зразків розаріїв (четок). 
 

Література: 6, 15, 22, 45, 53, 54, 59, 60, 66. 

 

Тема 16. Тканини у церковному мистецтві 

 

     Церковні тканини у культових християнських практиках і в 
храмовому інтер’єрі мали важливе значення. Найбільш цінною 

мистецькою групою є літургійні тканини. У минулому їх зразки 

виконувались технікою ручного гаптування. Серед літургійних 
тканин особливу роль мають плащаниця, антимінс і різноманітні 

воздухи-покрівці. У групі інтер’єрних тканин у Середньовіччі і 



ранньомодерному часі особливе значення надавалось виготовленню 

й оздобленню іконостасної завіси, що затуляла престіл – 
катапетасми й індитії зі срачицею, якими покривали престол.     

     Катапетасма – одна з найдавніших культових форм, що її 

пов’язують з інтер’єром скинії, де вона закривала священний 
ковчег. Пізніше – згадується у храмі Соломона в Єрусалимі. 

Унікальними є найдавніші катапетасми, виготовлені у 

Коптському Єгипті у VІ ст. н.е. У їх композиціях втілені 
найважливіші священні сюжети й різна іконографія, зокрема 

Богоматір з немовлям і янголами. Цінні зразки і сьогодні 

зберігаються у монастирях Афона. На одному з них, що походить із 
Сербії гаптуванням золотними нитками по атласу виконано групову 

композицію, у якій постать Христа Спаса Архієрея з предстоячими 
отцями церкви Василієм Великим й Іоанном Златоустим. 

     Ще одним важливим текстильним виробом церковно-

символічного призначення є індитія, яка відповідно до етимології 
назви (грецьк. ἡ ἐνδυτή – одяг; лат. induo – одягання), разом зі 

сречицею, є «одягом» для престолу. За візантійським каноном 

виготовляється зі світлої блискучої (коштовної) тканини, що 
уособлює сяйво Преображення Господнього. 

     Серед церковних тканин найбільший мистецький інтерес 

викликають плащаниці, що їх найдавніші зразки датуються ХІУ – 
ХУ ст. Вони синтезують у собі давні традиції гаптування, яким 

виконувались навіть лики всіх зображень. У ХVII – ХVIIІ ст. лики 

виконують засобами живопису. У цей же період до виготовлення 
плащаниць залучаються майстри ювелірної справи. В історичному 

розвитку відбувались зміни іконографії зображень. У її основі: 

зображення тіла Спасителя, покладеного в труну, обрамленого 
численними орнаментальними мотивами, медальйонами. Фігура 

Христа часом зображується в оточенні Богоматері, Іоанна 

Богослова, Марії Магдалини, архангелів, поєднується зі сценами 
страстей. Сюжетні зображення доповнені гаптованими текстами, 

літерами слов’янського алфавіту. Найчастіше плащаниці ХVII – 

XIX ст. виконані на оксамиті. 
     Особливий статус у церковній символіці має антимінс, у який 

загорнуті  Св. Мощів, без яких не відбувається Євхаристія. З огляду 

на жалобну символіку більш ранні зразки містили лише хрест, 
нанесений червоним кольором. У добу бароко на антимінсі 

з’явився священний сюжет, розкритий у багатофігурній композиції 



– Покладення до гробу. У російській церковній практиці їх 

виконували з шовкової тканини.  
     З антимінсом символічно й функціонально пов’язаний ілітон – 

один і різновидів покрівців, прямокутної форми, виконаний з 

багряної коштовної тканини. Не мав образотворчої складової. 
     Окрему групу церковних тканин утворюють покрівці для 

потира, що мають хрещату форму. У центрі і на всіх чотирьох 

краях мають священні зображення, виконані переважно 
гаптуванням або іншими техніками вишивки. 

     Корогви, що слугували храмовим прапором, виконувались з 

різних матеріалів – полотна, шовку, оксамиту. На них зображення 
різноманітних біблійних сюжетів або святих часами пов’язаних з 

образом Святого й конкретного храму.  
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розкрийте іконографію зображень і їх зміст у композиціях 
катапетасми на прикладах. 

2. Дайте загальну характеристику символіці кольорів і фактур 

індитії. 
3. Проаналізуйте символіку й особливості священних оздоблень 

антимінсу й ілітону. 

4. Розкрийте іконографічні схеми оздоблення плащаниць різних 
історичних періодів і місць походження. 

5. Проаналізуйте зразки корогв з різних храмів православного світу. 

 
Література: 6, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 39, 45, 53, 59, 60, 66. 
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