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1. Передмова 

 

Дисципліна «Сакральне мистецтво» вивчає історію, 

теорію та концептуальні засади даного культурного 

феномену в розрізі як культурологічного так і 

філософсько-релігієзнавчого аналізу. Курс акцентує увагу 

на об’єктивні закономірності виникнення, становлення та 

функціонування мистецтва в релігіях світу та сакральної 

наповненості. Структурні особливості в аспектах 

ретроспективи та перспективи можливого розвитку. Ціллю 

опанування дисципліною є формування знань про 

походження і характер сакрального мистецтва в контексті 

світової релігійно-культурної  практики.  

Основна задача дисципліни – визначення ролі та 

місця сакрального мистецтва у духовному житті людини та 

його впливу на формування особливостей національних 

культур,  дослідження багатогранності проявів в 

соціальній різноманітності світу, зокрема релігійної 

культури, що сприяє формуванню високого рівня знань 

студентів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Сакральне 

мистецтво» є складовою частиною циклу 

фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за 

спеціальностями «Релігієзнавство» та «Культурологія». 

Даний курс опирається на дисципліни «Вступ до 

спеціальності», «Історія релігії», «Культурологія», 

«Міфологія». Вивчення курсу «Сакральне мистецтво» 

забезпечує перехід до успішного опанування інших 

дисциплін цього циклу: «Філософія», «Традиційна 

культура українців», «Світова культура», «Конфесіологія» 

тощо. 
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1. Загальні положення 

Мета: вивчення масштабності самого феномена 

сакрального мистецтва, аналіз структури і взаємодії всіх 

його елементів, дослідження поліфонізму проявів у 

світовій соціальній різноманітності, зокрема в релігійній 

культурі, що сприяє формуванню високого рівня знань 

студентів. 

Завдання: - ознайомити студентів зі змістом 

міждисциплінарного методу при вивченні культурних 

феноменів на прикладі аналізу конкретно-історичних форм 

сакрального мистецтва;  

- розкрити особливості інтерпретації феномену 

сакрального мистецтва та проаналізувати його вплив на 

культуру;  

- розглянути сакральне мистецтво як невід’ємну складову 

релігійного життя конфесій;  

- ознайомити студентів з історією становлення сакрального 

мистецтва;  

- сформувати у студентів цілісне уявлення про особливості 

та зміст різних форм сакрального мистецтва;  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен 

знати:   
-особливості теоретичного аналізу сакрального мистецтва;  

-основні підходи до визначення місця та ролі сакрального 

мистецтва в історії становлення світової культури;  

-основні характеристики жанрової диференціації 

сакрального мистецтва;  

-особливості символоічного навантаження сакрального 

мистецтва;  

- історію появи та особливості сакрального мистецтва в 

системах світових релігій.  
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вміти:   
-визначати форми та функції жанрового релігійного 

мистецтва;  

- визначати місце релігійного мистецтва у структурі 

конкретно-історичного релігійного комплексу;  

- визначити роль релігійного мистецтва у формуванні 

релігійного світогляду та збереженні релігійної 

(національної) ідентичності;  

-визначати місце релігійного мистецтва у духовному житті 

народу та його вплив на формування особливостей 

національних культур.  
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2. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Теорія сакрального мистецтва: 

філософсько-релігієзнвіча складова 

Тема 1. Теорія та історія 

сакрального мистецтва: зміст 

курсу та його місце у 

структурі релігієзнавчого 

знання. 

2 2 9 13 

Тема 2. Сакральне мистецтво 

та релігійне мистецтво: збіги 

та відмінності понятійно-

категоріальної системи 

2 2 9 13 

Тема 3. Функції сакрального 

мистецтва 

2 2 8 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

6 6 26 38 

Змістовий модуль 2. Історичні аспекти сакрального 

мистецтва 

Тема 4. Походження та ранні 

вияви сакрального 

мистецтва. 

2 2 8 12 

Тема 5. Особливості 

необразотворчого 

(виразного) сакрального 

мистецтва: архітектура, 

література, музика, 

хореографія 

2 2 9 13 

Тема 6. Феномен 

християнського мистецтва, 

історія становлення та 

регіональні особливості 

2 2 7 11 
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Тема 7. Релігійні сюжети і 

мотиви у сучасному 

європейському мистецтві та 

масовій культурі. 

4 4 8 16 

Разом за змістовим 

модулем 1 

10 10 32 52 

Усього годин 16 16 58 90 

Теми семінарських занять 

№з/п Теми  Кількість 

годин 

1. Теорія та історія сакрального 

мистецтва: зміст курсу та його місце у 

структурі релігієзнавчого знання. 

2 

2.  Сакральне мистецтво та релігійне 

мистецтво: збіги та відмінності 

понятійно-категоріальної системи 

2 

3. Функції сакрального мистецтва  2 

4.  Походження та ранні вияви 

сакрального мистецтва. 

2 

5.  Особливості необразотворчого 

(виразного) сакрального мистецтва: 

архітектура, література, музика, 

хореографія 

2 

6.  Феномен християнського мистецтва, 

історія становлення та регіональні 

особливості 

2 

7.  Релігійні сюжети і мотиви у сучасному 

європейському мистецтві та масовій 

культурі. 

4 

 Разом  16 
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3. Тематика семінарських занять 

Змістовий модуль 1. Теорія сакрального мистецтва: 

філософсько-релігієзнавча складова 

 

Тема 1. Теорія та історія сакрального мистецтва: зміст 

курсу та його місце у структурі релігієзнавчого знання. 

(2 год.) 

Основні поняття та категорії: сакральне, релігія, 

міфотворчість, міфологічна картина світу, культурний 

архетип, релігієзнавство, мистецтво, сакральне мистецтво, 

духовність. 

План 

1.  Мистецтво як соціальне явище та предмет наукового 

дослідження.  

2.  Релігійне мистецтво як елемент культурного архетипу 

соціальної спільноти. 

3. Предмет теорії та історії сакрального мистецтва у динаміці 

його вияву. 

 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвати підходи до розуміння та визначення поняття 

«мистецтво». 

2. Які основні ознаки релігійної свідомості? 

3. У чому полягає зміст концептуальних засад семіотичного 

дослідження сакрального? 

4. Як С. Д. Абрамович здійснює культурологічний аналіз 

церковного мистецтва як явища? 

5. Окреслити основні спроби класифікації міфологічних 

теорій щодо мистецтва: (В. Вундт, С. Токарєв, А. Лосєв). 

 

Література: базова: [1,3,7,9], допоміжна: [1,4], 

електронний репозиторій [1,2,4]. 
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Тема 2.Сакральне мистецтво та релігійне мистецтво: 

збіги та відмінності понятійно-категоріальної системи. 

(2 год.) 

Основні поняття:, культура, семіотика, семантика, 

аскетизм, метафізика, тотемізм, архаїка, візуалізація, 

форма, зміст, трансцендування. 

План 

1. Особливості визначення понять релігійне мистецтво та 

культове мистецтво у культурології иа мистецтвознавсті. 

2. Релігієзнавчо-філософська транскрипція поняття 

сакрального мистецтва як культурного явища. 

3. Особливості розуміння моделей сакрального мистецтва як 

складної знаково-семіотичної системи культури. 

Запитання для самоконтролю 

1. Розкрити зміст понять «релігійне» та «сакральне»? Яке 

вони займають місце у культурологічно-релігієзнавчій 

проблематиці? 

2.  Яка визначальна сутність сакрального в мистецтві?  

3.  Проаналізувати концепцію сакрального мистецтва у 

світовій площині Т. Бурхардта.. 

 

Література: базова: [1–4, 15], допоміжна: [7, 9, 12], 

електронний репозиторій [2–4]. 

 

Тема 3.Функції сакрального мистецтва(2 год.) 

Основні поняття та категорії: догма, канон, догмат, 

сугестивність, символізм, комунікативність, ірреальність. 

План 

1. Поліфункціональний аспект сакрального мистецтва. 

2. Сугестивна та компенсаторна складові сакрального 

мистецтва 

3. Регулятивність естетичного в розрізі культового 

мистецтва. . 
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Запитання та завдання для самоконтролю 

1. Яка специфіка образності у сугестивній функціональності 

сакрального мистецтва? 

2.  Проаналізувати поняття духовного ідеалу і засобів його 

втілення в культовому мистецтві. 

3. У чому полягає відмінність понять у культурологічно-

релігієзнавчому зрізі «догма», «догмат» та «догматика»? 

4.  Як проявляється визначальний зміст естетичного у 

функціональності сакрального мистецтва? 

 

Література: базова: [1, 6, , 10-14], допоміжна: [8,12,15], 

електронний репозиторій [3, 4]. 

 

Змістовий модуль 2. Історичні аспекти 

сакрального мистецтва 

Тема 4. Походження та вияви сакрального 

мистецтва в ракурсі світових релігій. (2 год.) 

Основні поняття та категорії: дефініція міфу, 

міфологічний світогляд, духовність, культура, гідність, 

мораль, моральність, цінності, базові життєві цінності, 

мізантропія. 

План 
1. Наскельний (печерний) живопис, як одна з предтеч 

формування культового мистецтва. 

2.  Вияв сакрального в мистецькій практиці буддизму та 

ісламу. 

3. Релігійно-сакральний зміст мистецтва християнства. 

Запитання та завдання для самоконтролю 

1.  Як описував Є. Яковлєв естетичні та релігійні домінанти 

художнього образу.? 

2. В чому проявляється суть християнського канону у 

Є. Яковлєва? 
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3. У чому основна відмінність мистецьких парадигм східних 

та західних релігійних культів? 

4. Проаналізувати полісимволізм міфу 

5. Чим визначає А. Лещенко роль сакрального як 

коеволюційного механізму в християнській культовій 

практиці? 

 

Література: базова: [10, 12, 13, 18], допоміжна: [10,12], 

електронний репозиторій [2, 4]. 

 

Тема 5. Особливості необразотворчого 

(виразного) сакрального мистецтва: архітектура, 

література, музика, хореографія. 

 

Основні поняття та категорії: гомілетика, 

дуальність сприйняття, архітектура, музична форма, 

сакральний акт, музичне мислення, просторово-часове 

мистецтво. 

План 

1. Мистецтво слова як засіб сугестивного впливу. 

2. Музичні форми сакрально-релігійної творчості. 

3. Просторово-часове мистецтво у культових інтерпретаціях. 

Запитання та завдання до самоконтролю 

1.  Що таке гомілетика, і яке місце вона займає в культовій 

практиці? 

2.  Проаналізувати поняття музичного мислення. 

3. Здійснити компаративний аналіз сакрального змісту в 

культовій архітектурі Сходу та Заходу. 

4. В чому проявляється просторово-часовість мистецької 

культової практики? 

 

Література: базова: [1, 6-8, 13], допоміжна: [4, 7], 

електронний репозиторій [3]. 
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Тема 6. Феномен християнського мистецтва, історія 

становлення та регіональні особливості. (2 год.) 

Основні поняття та категорії: християнство, догмат,  

літургія, Візантійський стиль, іконографія, канон, символ, 

знак, семіотика, культурний символ, семантика. 

План 

1. Літургічність та догматичність християнського мистецтва, 

еволюція форми. 

2. Символізм іконографії. Іконописний канон – історія 

формування 

3.  Візантійський характер іконопису, загальна 

характеристика. 

Запитання та завданнядля самоконтролю 

1. Хто досліджував проблеми символізму в християнстві в 

ракурсі культурологічно-релігієзнавчого аналізу? 

2.  В чому полягали основні причини іконоборства 

3. Проаналізувати  особливості Візантійського стилю 

іконопису 

Література: базова: [3, 4, 10, 13], допоміжна: [1,3], 

електронний репозиторій [7, 12]. 

Тема 7. Релігійно-сакральний зміст комунікацій 

постмодерну . (4 год.) 

Основні поняття та категорії: релігійний сюжет, обряд, 

масова культура, кіберпростір, кіберпанк, 

жертвоприношення, секуляризація, сакралізація. 

План 

І лекція. Сакрально-релігійне мистецтво 

Новітнього часу 

1. Суб’єктивізм сприйняття у культовому мистецтві на тлі 

сучасності. 

2. Використання релігійних сюжетів у масовій культурі 

(кінематограф, комп’ютерні ігри, музика, аніме). 

3. Релігія та літературна творчість (сучасні казки, історії-

фентезі). 
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ІІ лекція. Релігійні-сакральні неокультурні цінності 

в ракурсі сучасності 

1. Релігійно-сакральна мистецька складова новітніх 

релігійних рухів. 

2. Симулякри сакрального в сучасних мистецьких рухах 

андеграунду. 

Запитання та завданнядля самоконтролю 

1. Проаналізувати векторність релігійних сюжетів в сучасній 

масовій культурі 

2. Які основні механізми впливу мистецької складової в 

неорелігійних рухах? 

3. В чому проявляються симулякри сакрального в 

мистецьких пошуках сучасності. 

4. Чи використовується релігійна тематика в кіберкультурі? 

Якщо так, навести приклади. 

Література: базова: [10-14], допоміжна: [11], електронний 

репозиторій [4] 

5. Методи оцінювання знань 

Модульна форма контролю містить такі форми робіт й 

бали за їх виконання 

№№ 

з.п 

Види навчальної діяльності Бали 

1 Відвідування лекційних занять 1 б. за 2 

год. 

2 Відвідування семінарських занять 1 б. за 2 

год. 

3 Вирішення тестових завдань 1 б. за 1 

завдання 

4 Доповідь на семінарському занятті 3 б. за 1 

виступ 

5 Участь у дискусії під час семінарського 

заняття 

2 б. за 1 

заняття 

6 Постановка проблемних запитань 1 б.  

7 Підготовка конспекту першоджерел і 3 б. 
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використання його у відповіді 

8 П’ятихвилинка з основних понять до 

теми  

2 б. 

9 Підготовка мультимедійних слайдових 

презентацій до курсу семінарських 

занять 

3 б. за 1 

тему 

10 Підбірка відеоматеріалів (художніх, 

документальних фільмів та відеороликів) 

на відповідну до дисципліни тематику з 

анотацією 

2 б. за 1 

тему 

 

11 Участь у конкурсі студентських 

наукових робіт 

10 б. 

12 Участь у олімпіаді або в засіданні 

круглого столу 

3 б. 

13 Підготовка інтелектуального проекту-есе 

із проблеми курсу чи заданої теми 

5 б. 

14 Огляд літератури із тем курсу 2 б. за 1 

тему 

15 Підготовка відео- або скрайб-презентації 

до теми курсу 

3 б. 

16 Виступ із доповіддю на студентській 

науковій конференції 

5 б. 

17 Виступ з доповіддю на студентській 

науковій конференції в іншому вузі 

6 б. 

18 Призове місце в олімпіаді чи конференції 5 б. 

19 Участь у громадських заходах, 

приурочених морально-етичній 

проблематиці сьогодення 

5 б. 

 20 За якісне ставлення до вивчення 

дисципліни  

1 – 3 б. 
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Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне опитування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 

100 

60 40 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

15 10 15 20 10 10 20 

 

 

 

 

Шкала оцінювання (100-бальна та раціональна) 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за раціональною 

шкалою 

Залік 

90-100  

 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю 

повторного складання заліку 

1-34 не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Рекомендована література 
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