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Тема 3
Українська  
Греко-Католицька Церква

Мета катехитична — загальна
Учні будуть знати, якою є УГКЦ.

Мета навчальна
Дитина знатиме: УГКЦ є частиною Вселенської Церкви та має свій 
обряд і звичаї.
Дитина вмітиме: навести приклад, з чого видно, що вони — греко-ка-
толики, пояснити, що означає належати до УГКЦ.
Методи: розповідь, інтерактивна вправа «У храмі можна побачити…», 
спів, відвідини храму.
Дидактичні матеріали: картки із зображенням храму з різною кіль-
кістю куполів (Додаток 3) для кожної дитини; катехитичні плакати 
«Храм», «Богослужбове приладдя» та «Богослужбовий одяг священно-
служителів», інформаційні картки з описом предметів для трьох груп 
(Додаток 3.1), пісня «Як шукати маю Бога» з диску «Співаймо Господу 
разом» (Християнські пісні для дітей та молоді. Патріарша Катехитич-
на комісія УГКЦ)

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання

Катехит налагоджує контакт із групою. Проводить гру «Я бачу, кого 
любить Ісус». Катехит говорить: «Я бачу, кого любить Ісус. Це той, 
хто… (опис конкретної дитини з групи)». Діти повинні відгадати, хто б 
це міг бути. Гра триває, доки всі учні групи не будуть названі.

Молитва

Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться «Величання Пресвятої 
Тройці».

ІІ. Актуалізація опорних знань
Минулого разу ми вивчили, що Ісус Христос послав апостолів у різ-
ні сторони світу і доручив проповідувати Добру Новину про Царство 
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Боже. Саме тому Церква називається католицькою, бо вона присут-
ня по всьому світі. Ми знаємо, що Церква має єрархічну структуру. 
Наступником апостола Петра є Папа Римський. Його можна легко 
впізнати, бо він носить особливий одяг. Ми, усі християни, теж маємо 
свій особливий одяг — Христа, а його зовнішнім символом є крижмо. 
Наше завдання — бути як Христос.
Сьогодні ми дізнаємося, в яких сторонах проповідував апостол Андрій 
і якою є Українська Греко-Католицька Церква. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

За літописною легендою, Добру Новину на наших землях пропові-
дував святий апостол Андрій Первозванний. Він дійшов аж до Київ-
ських гір, де проголосив: «Вірте мені, що на цих горах засіяє благодать 
Божа; велике місто буде тут, і Господь воздвигне там багато церков 
і просвітить церковним хрещенням усю землю». 
Пророцтво апостола Андрія здійснилося 988 року, за князя Володи-
мира Великого, коли християнство стало державною релігією на київ-
ських землях. А Київ став центром християнства східних слов’ян.

Українська Греко-Католицька Церква.  
Чому саме така назва? 

Те, що у назві є слово «Українська» не означає, що вона тільки для 
українців і на території України. До УГКЦ належать англійці, амери-
канці, ірландці і навіть китайці у різних частинах світу. Усі ці люди 
відкрили для себе унікальну християнську традицію, якою україн-
ський народ збагатив вселенську Церкву. Вони захотіли славити Бога 
так, як греко-католики.
Друга частина назви — «Греко-Католицька» — з'явилася завдяки 
австрійській імператриці Марії Терезії (саме вона так її назвала). 
Ця назва означає, що Церква є частинкою великої католицької сім'ї, 
яка практикує візантійську, або грецьку традицію.
Ця традиція виражається багатьма способами. Наприклад: 

• спосіб будівництва церков,
• внутрішнє облаштування храму,
• звершення Божественної Літургії та інших богослужінь, 
• церковний одяг та інше.

Храм у візантійській традиції звернений до Сходу, бо саме зі Сходу 
прийшов Спаситель. Також храм може мати різні форми, що пригадує 
християнам певні істини. 

• Будівля прямокутної форми пригадує Ноїв ковчег, у якому люд-
ство було врятоване від потопу. 

• Кругла форма символізує вічність Христової науки та собор-
ність Церкви. 
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• Храм у вигляді хреста пригадує, що хрест Господній — основа 
Церкви та ковчег спасіння для людей. 

• Восьмикутна форма знаменує собою Вифлеємську зорю та Цер-
кву як зірку-провідницю до вічного життя. 

Кожен храм увінчується одним або кількома куполами. Купол є сим-
волом неба. Їх кількість також має своє особливе значення. Церковна 
будівля є виявом єдності людини з Богом, вона видимо відображає, 
що Бог є з нами.

• 1 купол символізує єдиного Бога.
• 3 куполи — Пресвяту Тройцю.
• 5 куполів — Ісуса Христа та чотирьох євангелистів.
• 7 куполів — сім святих таїнств.
• 9 куполів — дев'ять плодів Святого Духа.
• 13 куполів — Ісуса Христа та дванадцять апостолів.

Катехит може запитати дітей, скільки куполів має церква, до якої вони 
ходять на Службу Божу, та що така кількість символізує.
Храм має три частини: святилище, храм вірних та притвор. Тради-
ційно святилище символізує небо, храм вірних — Церкву Христову, 
а притвор — вхід до Царства Божого.
Катехит може використати плакати: «Храм», «Богослужбове приладдя» 
та «Богослужбовий одяг священнослужителів» як ілюстрацію. 

Інтерактивна вправа «У храмі можна побачити…»

Катехит ділить учнів на три групи. Кожна група отримує інфор-
маційні картки з описом предметів, що знаходяться у храмі.

• 1 група отримує картки з елементами «Богослужбового 
приладдя».

• 2 група — картки з елементами «Богослужбового одягу свя-
щеннослужителів УГКЦ».

• 3 група — картки з елементами предметів, що знаходяться 
всередині храму.

Діти у групах повинні прочитати назву з описом предмета, 
знайти його на відповідному плакаті та розповісти про його 
призначення під час представлення групи (катехит заклеює на 
плакаті назви зображень, щоб діти самі їх назвали). Час виконан-
ня завдання 6 хв. Опісля один представник від групи представляє 
результат праці біля карти.
Катехит може повести дітей до храму (якщо це можливо) та 
попросити дітей знайти і назвати відповідні предмети, які 
вони вивчили на занятті. Це було б добрим способом закріпити 
вивчене. 
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ІІІ. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Проповідь святого апостола Андрія дала рясні плоди. Християнство 
міцно закріпилося та розквітнуло на Київських землях. Люди повіри-
ли в Ісуса Христа і це змінило їхнє життя. Також вони почали будува-
ти величні храми, збиралися для спільної молитви тощо. Христос став 
присутній у їхньому житті, у різних традиціях та обрядах.
Катехит пропонує учням вивчити пісню «Як шукати маю Бога».

Як шукати маю Бога, де Його знайти?

Як шукати маю Бога, де Його знайти?
Поможи зустріть Ісуса і з Ним разом йти!

В молитві, в молитві Христос мій є
В молитві, в молитві Він жде мене!

У Церкві, у Церкві… 
На прощі, на прощі...
В любові, в любові…
В спільноті, в спільноті...
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ІV. Підсумок заняття
• На київських землях Добру Новину проповідував святий апо-

стол Андрій.
• Українська Греко-Католицька Церква — це католицька Церква 

візантійського (грецького) обряду, що має свої звичаї.
• Візантійський обряд виражається у способі будівництва хра-

мів, у їх облаштуванні, богослужінні.

V. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття.  
Разом з дітьми робить знак хреста.
Моляться разом «Молитву до ангела»

Мій Ангеле святий,
Небесний друже мій,
Веди мене до Бога,
Бо це моя дорога.
Щодня мене пильнуй,
Від злого порятуй.
Я хочу свято жити
І Богові служити.



1 купол символізує єдиного Бога. 7 куполів — сім святих таїнств.

3 куполи — Пресвяту Тройцю.
9 куполів — дев’ять плодів 

Святого Духа.

5 куполів — Ісуса Христа 
та чотирьох євангелистів.

13 куполів — Ісуса Христа 
та дванадцять апостолів.

Д о д ато к  1
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Д о д ато к  2

Богослужбове приладдя 

ЧАША  
служить 

для приготування 
та освячення вина.

КОПІЄ  
служить для виймання 

з просфори Агнця 
та інших частиць. 

Символізує спис, яким 
проколено Христові бік 

на хресті.

ЗВІЗДА  
символізує  

Вифлеємську зірку.

АНТИМІНС —  
невелика чотирикутна 

хустка з шовку або 
льону, в центрі якої 

зображено покладення 
до гробу Ісуса Христа, 
знаряддя Його страти, 
а по кутах — чотирьох 

євангелистів. Всередину 
антимінсу зашиті мощі 

святого. Антимінс лежить 
на престолі.

РИПІДИ  
знаходяться позаду 

престолу і символізують 
присутність небесних 

сил при звершенні 
таїнства Євхаристії.

КОВШИК  
ДЛЯ ТЕПЛОТИ — 

посудина для гарячої 
води, що символізує 

теплоту Святого Духа.

ДИСКОС —  
кругла тарілка, 

що символізує ясла, 
в яких був покладений 

Спаситель.

ЛОЖЕЧКА  
служить для причастя 

вірних. Вона символізує 
кліщі, якими серафим 

узяв вогонь з небесного 
вівтаря і доторкнувся 
ним уст пророка Ісаї  

(див. Іс 6, 6-8).

ЄВАНГЕЛІЄ —  
книга, у якій міститься 
наука та життя Ісуса 

Христа, записана 
чотирма євангелистами.
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ПОКРІВЕЦЬ  
служить для того,  

щоб покривати Чесні 
Дари. Символізує 
пелени Спасителя 

під час проскомидії, 
а на Літургії вірних — 

плащаницю.

ХРЕСТ —  
знаряддя смерті 

Спасителя. Хрест, який 
лежить на престолі, 

називається 
напрестольний.

КРОПИЛО  
служить  

для окроплення вірних 
свяченою водою.

ВОЗДУХ —  
великий покрівець, 
яким покривають 
дискос та чашу 
поверх менших 

покрівців. Символізує 
пелени Спасителя 

під час проскомидії, 
а на Літургії вірних — 

плащаницю.

ІЛИТОН —  
невелика чотирикутна 
хустка. В часі Літургії 

на нього ставлять 
Пресвяті Дари.

ЛИТІЙНИК —  
посудина,  

на яку кладуть 
для освячення  

хліби, пшеницю,  
вино та єлей.

КАДИЛЬНИЦЯ — 
посудина з розжареним 
вугіллям, на яку кладуть 
ладан. Кадильний дим 
символізує благодать 

Святого Духа, 
яка сходить на вірних, 
і саму молитву вірних, 

яка підноситься  
до Бога.

ПОМАЗОК ДЛЯ 
ПОМАЗУВАННЯ 

ЄЛЕЄМ служить, щоб 
помазувати чоло вірних 

освяченим єлеєм.

ДВОСВІЧНИК 
(дикирій) —  

підсвічник для двох 
свічок, що символізує 

дві природи  
Ісуса Христа 

(божественну 
і людську)

ТРИСВІЧНИК 
(трикирій) —  

підсвічник для трьох 
свічок, що символізує 

Осіб Святої Тройці.
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Д о д ато к  3

Богослужбовий одяг  
священнослужителів

Одяг диякона

СТИХАР —  
це «риза спасіння 
й одежа радості»,  

яка нагадує про світлу 
хрещальну ризу.

ОРАР  
символізує ангельські 

крила: диякони, 
як і ангели —  

«служебні духи», 
покликані до служіння 
євхаристійній спільноті.

НАРУКАВНИКИ 
уособлюють Божу силу, 

яка дає можливість 
звершувати служіння.

Одяг священника

СТИХАР —  
це «риза спасіння 
й одежа радості»,  

яка нагадує про світлу 
хрещальну ризу.

ЄПИТРАХИЛЬ  
означає благодать, 

яку Бог виливає 
на священника, а також 

«благе ярмо» його 
служіння. Сім нашитих 
хрестів символізують  

сім святих таїнств, 
а також сім дарів 

Святого Духа.

ПОЯС  
символізує знак 

готовності звершувати 
служіння Богові.

НАРУКАВНИКИ —  
символ того,  

що через руки 
священника діє  

сам Господь.

ФЕЛОН —  
це довгий плащ,  
який символізує 

праведність і святість, 
якою зодягає 

священника Господь.
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Одяг єпископа

СТИХАР —  
це «риза спасіння 
й одежа радості»,  

яка нагадує  
про світлу  

хрещальну ризу.

ПОЯС  
символізує знак 

готовності звершувати 
служіння Богові.

ХРЕСТ —  
знаряддя смерті 

Спасителя.

МАЛИЙ ОМОФОР  
і ВЕЛИКИЙ ОМОФОР  

є символом пастирської 
опіки єпископа над 

своєю духовною 
паствою.

НАРУКАВНИКИ —  
символ того, що через 

руки єпископа діє  
сам Господь.

ПАНАГІЯ  
з грецької мови 
перекладається  

як всесвята.  
Це кругла ікона Христа 

або Богородиці,  
яку єпископ носить  

на грудях, що є знаком 
прилюдного і щирого 
визнання своєї віри.

ЄПИТРАХИЛЬ  
означає благодать, 
яку Бог виливає на 

священника, а також 
«благе ярмо» його 

служіння. Сім нашитих 
хрестів символізують  

сім святих таїнств,  
а також сім дарів 

Святого Духа.

НАБЕДРЕНИК —  
символ «духовного 

меча» — Божого Слова, 
вказує на вчительську 

владу єпископа.

МАНТІЯ —  
це накидка з нашитими 

скрижалями —  
образами Старого 

і Нового Завіту 
та кольоровими 

стрічками — символами 
посвяти Богові та місії 
навчати, освячувати 
і провадити паству 

християн.

САКОС —  
верхній одяг у вигляді 
накидки, який вказує 

на владу єпископа бути 
провідником Божого 
народу через власний 

приклад покаяння.

МИТРА  
(мітра)  

символізує терновий 
вінець, який був 

покладений на голову 
Спасителя і духовну 

владу, якою єпископа 
наділив сам Господь.
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Д о д ато к  4

Храм

ГОРНЕ СІДАЛИЩЕ — 
великий стілець у 

святилищі, призначений 
для архиєрея.

КИВОТ  
розміщений на престолі. 

Він має форму 
маленького храму. 
У ньому постійно 

присутній Ісус Христос 
у Святих Дарах.

АМВОН —  
півкруг на середині 

солеї — перед 
Царськими вратами, 

з якого читають 
Євангеліє, виголошують 

проповідь та єктенії 
(заклики до молитви).

ПРЕСТІЛ —  
стіл у центрі святилища, 
на якому звершується 
безкровна жертва — 

Євхаристія.  
Він є символом  
Божого трону,  

перед яким  
збираються усі вірні.

ПРОСКОМИДІЙНИК — 
стіл у святилищі, 
на якому готують  
Чесні Дари під час 

першої частини 
Божественної  

Літургії.

ТЕТРАПОД — 
чотирикутний стіл,  

який стоїть  
у центрі храму.  

Його використовують, 
зокрема, при звершенні 

святих таїнств Хрещення, 
Миропомазання 

та Подружжя. На ньому 
є хрест, свічки та ікона.

ЗАПРЕСТОЛЬНИЙ 
ХРЕСТ —  

знаряддя смерті 
Спасителя. Розміщений 

хрест, відповідно, 
за престолом.

ІКОНОСТАС —  
своєрідна стіна з ікон, 
розміщених у декілька 
рядів. Має троє дверей. 

Центральні двері 
називаються Царськими, 

а з правої та лівої 
сторони — дияконські.

ХОРУГВИ З ІКОНАМИ 
є християнськими 

прапорами.  
Їх вживають під час 
богослужінь як знак 
перемоги Господа 

над злом. 
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СЕМИСВІЧНИК 
розташований 

на престолі і символізує 
сім святих таїнств

СОЛЕЯ —  
підвищення 

за тетраподом,  
на якому стоїть 

іконостас. 

СПОВІДАЛЬНИЦЯ —
спеціально  

облаштоване місце, 
де звершується  

таїнство Покаяння.

ХОРИ —  
визначене місце 

для співців та дяків.


