
 

 

ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСУ У ОДЕСІ  

16-24 ВЕРЕСНЯ! 

 

 

Запрошуємо усіх, хто цікавиться  

мистецтвом і духовністю! 
 
     

 

З 16 по 24 вересня пропонуємо мешканцям Одеси унікальну можливість ознайомитися із 

древнім мистецтвом іконопису та власноруч написати ікону. У цьому вам допоможуть 

досвідчені викладачі Іконописної школи «Радруж» Українського католицького університету. 

У своїй творчості ми відштовхуємося від найкращих зразків української ікони 14-16 ст., у 

поєднанні із сучасними мистецькими тенденціями і особистою творчістю. 

  

Школа поєднає практичні заняття з іконопису та лекції з богослов’я ікони. 

Програма складатиметься з таких частин: 

 

 Богослов’я ікони (вступна пізнавальна лекція)  

 Іконопис (практичні заняття)  

  Іконографічний рисунок або Кириличний краснопис (каліграфія)  

 Навчальні екскурсії (музеї міста, пам’ятки сакрального мистецтва)  

 

     Учасниками можуть бути не лише люди з мистецькою освітою чи певним досвідом 

іконопису – спробувати може кожен! 

 
    Вже понад 10 років наша Школа провадить свою діяльність у Львові, в Українському 

католицькому університеті (УКУ). Проте вже стало доброю традицією проведення виїзних 

курсів Школи, насамперед у Києві, а також у Чернівцях та інших містах. Ця  освітня 

програма здобула популярність серед людей різних професій і середовищ. У нас навчаються  

художники, іконописці, архітектори, богослови, медики, ІТ-спеціалісти та люди інших 

професій. Школа давно здобула міжконфесійний характер, і в ній радо беруть участь греко- і 

римо-католики, православні і навіть люди, які не мають виразної конфесійної приналежності. 

Ми намагаємося поєднувати високий професійний рівень у техніці іконопису і іконописного 

рисунку з вивченням основ богослов’я й духовності ікони. Переконані, що таке 

представлення традиційного українського іконопису дозволяє учасникам програми 

збагатитися інтелектуально, професійно і духовно. Можливо саме тому до нас йдуть дуже 

різні категорії людей:  

ті, хто бажає вивчати іконопис фахово;  

ті, хто шукає поглиблення свого християнського молитовного життя;  

ті, хто розглядає іконопис, як свого роду «мистецтво для душі» і арт-терапію.  
Ми раді вітати у своїй школі всіх людей, які щиро і серйозно зацікавлені іконою. 

 

Місце проведення: Український Дім Одеси, вул. Катерининська, 77 

 

Реєстрація за лінком: https://goo.gl/forms/FpQuJ5d7LS3WiK2E3  

 

Детальніша інформація: arsacra@gmail.org; тел. моб. +38 096 650 86 15 

 

 

https://goo.gl/forms/FpQuJ5d7LS3WiK2E3
mailto:arsacra@gmail.org


Програма навчання: 

 

Субота 16 вересня 

 10:00-16:00 – Зустріч, знайомство. Вступна лекція (богослов’я ікони) 

                        Вступна лекція з технології іконопису. 

 

 Неділя 17 вересня  

12:00 – 18:00 – Іконопис  

 

Понеділок 18 вересня   

18:00 – 21:00 – Іконопис 

 Вівторок 19 вересня 

  18:00 – 21:00 – Майстер-клас з рисунку/каліграфії 

  

 Середа 20 вересня  

18:00 – 21:00 – Іконопис 

 

 Четвер 21 вересня  

18:00 – 21:00 - Іконопис  

 

 П’ятниця 22 вересня  

18:00 – 21:00 – Іконопис 

 

 Субота 23 вересня  

18:00 – 21:00 – Іконопис 

 

 Неділя 24 вересня  

12:00 ?? год.(час узгоджується у групі) – Завершення школи. Освячення ікон. Спільне     

частування. Екскурсія 

  

Кількість учасників: 10-15 осіб 

  

Уляна Креховець 

  Іконописна школа УКУ "Радруж" 

 


