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На наше колективне переконання, подорожі не мають жодного 

сенсу, якщо не досліджувати бодай щось на своєму маршруті. 

Люди, ремесла, архітектура, тварини, рослини, та будь -що… 

Тому завжди свої подорожі наповнюємо такими собі 

інформаційними враженнями, пошуковими роботами, 

фантастичними відкриттями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія допомагає нам прямувати сьогоднішнім днем у 

майбутнє. Безперечно, історія є вчителькою життя, 

але вона має мало учнів. Переконані – історія, яку 

вивчають з любов’ю, може і повинна багато чого 

навчити людей сьогодення яке спрагле істини, миру і 

справедливості.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

       ПОШУКОВИЙ ЗАГІН «ДИВОСВІТ» ЗАЇЧИНСЬКОЇ  

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

№ Прізвище, ім’я учня Клас Постійні обов’язки 

1 Притула Анна 9 Командир пошукового 
загону 

2 Ярова Вікторія 10 Замісник командира 

3 Косинський Єгор 9 Бібліограф, робота з 
архівними документами 

4 Черненко Владислав 9 Член соціологічної групи 

5 Велекдар Денис 11 Член соціологічної групи 

6 Костенко Станіслав 9 Член соціологічної групи 

7 Черненко Альона 11 Фотограф, робота з 
архівними документами 

8 Гетьман Діана 9 Бібліограф, член 
соціологічної групи  

9 Гетьман Ярослава  9 Робота з музейними 
матеріалами 

                         

Керівник пошукового  загону: 

Власенко Клавдія Іванівна – учитель хімії та біології 

Заїчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

 с.Заїчинці, вул. Центральна, 33 

 Тел. (роб.).: 8 (241) 94-5-40 

 

 

 

 



«Архітектура... промовляє навіть тоді, 

коли мовчать літописи, пісні й перекази». 

                                         Микола Гоголь 

В японській мові існує спеціальне 

слово “юген”, яке означає природну 

красу, що швидко проминає: там 

прийнято цілими родинами підніматися на Фудзіяму, щоб помилуватися 

цвітіням сакури, чи спостерігати за заходом сонця. Дерев’яні церкви України – 

це витончена краса, яка може поринути у небуття, неначе пелюстки сакури. 

Тільки природні явища щороку повторюють свій цикл, а ось сакральна дерев’яна 

архітектура, якщо про неї вчасно не потурбуватися, вже ніколи не милуватиме 

око наших нащадків. 

   З такої дещо сумної ноти починаємо 

розповідати про наші дослідження 

дерев’яної сакральної архітектури, 

оскільки процес зникнення і руйнації 

нашого дерев’яного багатства 

прискорюється у геометричній 

прогресії. Невблаганна статистика свідчить про те, що за останні 20 років згоріло 

та було зруйновано від недбальства величезну кількість цих споруд – значно 

більше, аніж за попередні сто років! Інші ж храми – замокають, чи потихеньку 

гниють, вкриті бляхою чи вагонкою, або ж їхню красу – дерево – замальовують 

кольоровими фарбами чи облицьовують штукатуркою! Тому особливо 

актуальним є  питання збереження нашої духовної та культурної 

спадщини. Необхідно зберегти не тільки відомі шедеври, а й найменшу капличку 

чи придорожній хрест, бо все це є частинкою життя нашого народу, його 

пошуками краси і ствердженням віри. І вже те, що церкви, побудовані більше ста 

років тому збереглися до наших днів, робить їх безцінними. Крім історичної, 

вони мають також архітектурну і культурну цінність, викликаючи інтерес 



туристів і прочан. Як рідкісні й найуразливіші свідки минувшини вони 

потребують особливої уваги й невідкладного захисту. Дерев'яні ж церкви 

Семенівщини — одна з цікавих, та, на жаль, маловивчених сторінок нашої 

минувшини. Отож усвідомивши пекучі проблеми сьогодення, з доброю вірою і 

надією на успіх ще на початку 2019 року ми розпочали вивчення дерев'яної 

сакральної архітектури Полтавщини та рідного Семенівського краю. Перед 

собою ми поставили три чітко окреслені завдання: 

 Дослідити стильові особливості та архітектурні типи дерев’яних 

православних храмів Полтавщини; 

 З'ясувати властивості деревини як унікального матеріалу для побудови 

сакральних споруд; 

 Відшукати усі збережені дотепер старі дерев’яні церкви Семенівського 

краю, дослідити їх історію. 

 

Усвідомлюючи із самого початку всю складність поставлених завдань, ми з 

особливою поміркованістю 

підійшли до планування наших 

майбутніх досліджень. На 

першому ж засіданні ми 

спланували всі найголовніші 

етапи дослідження, розподілили 

обов’язки та визначилися з 

методами та формами нашого 

пошуку. (Дод. 1). Для зручності та 

ефективності роботи вирішили  дослідження проводити динамічними групами 

змінного складу. В подальшому, з належною періодичністю, ми проводили 

чергові засідання, на яких обговорювали результати вже проведених досліджень 

та проектували наступні дії. 

 



 « Найбільша цінність – розумно оцінити досвід мудрих» 

Аби всебічно і глибоко проаналізувати 

літературні джерела досліджуваної 

тематики, ми створили 3 мікрогрупи, які 

одночасно працювали в сільській, 

районній та обласній бібліотеках.  

Як і завжди, найбільш результативною 

була робота в краєзнавчому відділі 

обласної бібліотеки. Поділимося з вами 

найбільш важливими висновками саме цього етапу досліджень. (Дод. 2). 

   Важливе значення для з’ясування сучасного стану досліджуваного питання мав 

аналіз фундаментальних праць, які спеціально присвячені цій проблемі. Досвід 

досліджень дерев’яних церков попередників на різних наукових рівнях вивчали 

свого часу вчені: до 1910 р.— Ф. Вовк , до 1919 р.— Д. Щербаківський (1921 р.) , 

до 1914 р.— В. Січинський (1926 р.) , до 1926 р.— М. Драґан , до 1927 р.— М. 

Голубець (1935 р.). Цей досвід розглядали переважно при опрацюванні 

конкретного завдання з дерев’яної сакральної архітектури, рідше він був 

предметом окремого дослідження. Дерев’яна сакральна архітектура була широко 

представлена у фундаментальних працях “Нариси історії архітектури 

Української РСР”, “Історія українського мистецтва”, “Всемирная история 

архитектуры”, однак аналізу праць попередників і досліджень українських 

учених діаспори та зарубіжних учених вони не містять. 

Лише С. Таранушенку у фундаментальній праці 

“Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної 

України” вдалося розглянути досвід досліджень 

дерев’яної архітектури до 1960 року. [24]. 

 Водночас автор оминає роботи російських учених В. Стасова, І. Грабаря та 

інших, які вважали, що українське дерев’яне сакральне будівництво похідне від 



російського. Дослідник тільки наголошує, що в “цих виданнях віддається данина 

поваги російських прогресивних учених архітектурній спадщині братнього 

українського народу”; як і попередники, С. Таранушенко не звертається до 

досліджень української діаспори та закордонних авторів. Водночас окремі 

дослідники не тільки вивчають архітектуру на етнічних українських територіях, 

а й роблять спробу аналізу праць попередників. На основі глибокого аналізу 

літературних джерел ми дійшли висновку, що література з української 

дерев’яної сакральної архітектури за 150 років у часовому й територіальному 

аспектах багата, і в цьому немає нічого дивного, адже церкви стали предметом 

зацікавленості дослідників з усіх країн, де після поділу земель опинились 

українські етнічні території. Це була зацікавленість не тільки мистецько-

архітектурна, а й політична. 

 « Тут мертві живуть. Тут німі промовляють.» 

   Недарма архіви здавна називають 

недремним оком пам’яті. Ми в цьому 

переконалися 25 квітня 2019 року, коли 

прибули туди в черговий раз для збору 

інформації. Великій результативності на 

цьому етапі роботи сприяла значна 

допомога працівників архіву: головного 

наукового співробітника Пустовіта Т.П., головних спеціалістів ДАПО – Бігдан 

О.А., Коротенка В.В. та Чередник Л.І.. Саме під їх вмілою орудою ми 

ознайомилися з великою кількістю архівних джерел впродовж лиш трьох днів. З 

великою цікавістю ми працювали з кліровими книгами 1902 та 1912 років. 

Особливий інтерес для нас становила перша частина цих книг, оскільки містила  

інформацію про те, коли, ким  і  з якого матеріалу побудована церква; кількість 

престолів  і в честь яких святих вони освячені; чи достатньо утварі; кількість, 

відповідно до штату (вказували рік його затвердження), членів причту; розмір 

церковної землі. Крім цього ми вивчали справи про освячення побудованих 



церков, ремонт церков, направлення священиків у парафії; скарги священиків 

про нанесені кривди; справи про злочини та провини духовенства; відомості про 

кількість і склад церков, церковні доходи, про церковних служителів і їхніх 

дітей, які навчалися в духовній семінарії та ін.  

На основі ретельного аналізу 

літератури, архівних джерел нам 

вдалося з’ясувати, що за 

конструктивними й художніми 

вирішеннями дерев’яні церкви України 

поділяються на три групи. До першої 

належать пам’ятки Лівобережної 

України. Там споруджували високі масивні храми. Другу групу становлять 

церкви Західної України, де вони мають присадкуваті форми, добре продумані 

пропорції, багатий зовнішній декор і галереї та опасання. Третя група - це 

церковні споруди перехідного типу, що збереглися в лісостеповій частині 

Правобережжя. Тут церкви стрункіші, а їхня висота наближається до довжини. 

[23, с. 40—54]. 

Дерев’яні церкви на терені краю існували з 10 

ст., оскільки це було зумовлено потребами 

обряду. У минулому кожне село чи район міста 

мали свою урбаністичну й духовну домінанту 

— храм. Його розташовували на майдані або в 

іншому вільному місці так, аби було видно з 

більшості кутків поселення. Храм найчастіше 

ставав окрасою села, бо зводився на замовлення 

й кошти громади мешканців, а іноді — окремих 

пожертвувачів — донаторів. [24, с. 24 -38]. 

   Протягом 11–13 ст. сформувалася і набула 

поширення самобутня традиція дерев’яної 



архітектурної споруди, що ґрунтувалася як на 

місцевих взірцях, так і на синтезі західних і 

південних зразків, спільних для дерев’яного і 

мурованого будівництва. Композиція перших 

церковних споруд походила від форми дерев’яних 

клітей. В подальшому від однокамерної кліті 

дерев’яна церкви розвинулася до багатозрубної 

будівлі. Основу церковної споруди становив 

прямокутний зруб (четверик) з наметовим чи 

купольним перекриттям. Три зруби, витягнуті за 

віссю захід–схід, утворювали типову тридільну церкву (бабинець–нава–вівтар). 

При цьому середній зруб був більшим і вищим за бічні. Великі собори будували, 

збільшуючи кількість зрубів. При добудові південного і північного зрубів 

утворювався тип 5-дільної церкви з 1 або 5 верхами. [19, с. 47—51]. 

 Внутрішній простір храму завжди був 

відкритий на всю висоту верхів і освітлювався 

підбанниками. Така композиція надовго стала 

характерною для українського дерев’яного 

культового зодчества. Дерев’яній сакральній 

архітектурі притаманні: спільність 

будівельної техніки та конструкцій, сувора 

симетрія компонування зрубів у плані,  чітка 

координація верхів, наявність опасань, 

піддашшя, просвітів-вирізів для з’єднання 

усіх приміщень храму та заломів у верхах. 

Пірамідальні частини, особливо підбанники, 

надзвичайно високі, що надає спорудам 

вигляду велетенських струнких веж. Жодної з 

будівель 11–15 ст. на Полтавщині не збереглося. Лише одиниці за збереженими 

відомостями сягають глибини 16–17 ст. У 2 пол. 16 – 17 ст. на Полтавщині 



поширення набули 3-дільні 3-верхі церкви (Різдва Богородиці у м-ку Вороньки, 

Миколаївська у м-ку Вереміївка) та 5-дільні 5-верхі (Покровська у с. Білики). 

(Дод. 3).У тризрубних будівлях середній зруб мав 8-кутну форму, вівтарний – 6-

кутну, бабинець – 5- або 4-кутну. У п’ятизрубних церквах середній зруб був 4- 

або 8-кутним, бічні прибудови – 4- або 6-кутними. Прикметною рисою споруд 

була відсутність головного та другорядного фасадів. Усі фасади були 

рівноцінними за вирішенням, багатими й 

пишними. Храми вирізнялися своєю величністю й 

монументальністю. Для них характерні високий 

нижній об’єм, вузькі вікна, велика кількість 

заломів (від 4 до 6), відсутність декору, суворі та 

виразні форми. Прикметно, що українська церква 

виглядає вищою, ніж є насправді. Ця ілюзія 

досягалася поступовим зменшенням поверхів, 

ритмічним повторенням ліній і оздоб. [17, с. 14—

24]. 

На поч. 19 ст. традиційне українське дерев’яне церковне будівництво було 

заборонене як невідповідне канонам Російської православної церкви (указ Св. 

Синоду 1827). У 2 пол. 19 – поч. 20 ст. в дерев’яній сакральній архітектурі. 

поширився так званий «єпархіальний стиль» з використанням типових проектів. 

Тому майже всі дерев’яні церкви у 2 пол. 19 ст. були перебудовані. Знімались 

опасання й піддашшя, а 

нерідко й верхи над 

бабинцем і вівтарем. Біля 

південної і західної стін 

влаштовувалися портики. 

Стіни обшальовувалися 

дошками. Змінилося 

розташування дзвіниць – їх стали зводити не відокремлено, а в одному зв’язку з 

церквою. При цьому впритул до притвору або за допомогою вузького переходу 



прибудовували зруби 3- і 4-ярусних дзвіниць з високим наметовим завершенням, 

яке домінувало над верхами церкви. Раніше зведені дзвіниці приписувалося 

перетягувати на нове місце. 

  За описами, до 1885 у Полтавській губернії. налічувалося 110 дерев’яних 

церков. Найдавніші були у селах: Заїчинці (1680), Макіївка (1699), Ціпки (1706), 

Тарандинці (1708), Нехристівка (1709), Гавронці (1710), Сорочинці (1713). 

Шедевром дерев’яної архітектури була церква Покрови в Ромнах, уфундована 

кошовим П. Калнишевським. Помітне місце в дерев’яній сакральній архітектурі 

займають церкви Різдва Богородиці в Лохвиці, Покрови у Зінькові. До наших 

днів збереглися лише поодинокі зразки дерев’яної архітектури Серед них – 

Михайлівська церква у с. Повстин та Спаська церква в Полтаві. [19, с. 9—14]. 

Аби не спізнитися, поспішили почути «Голос живої історії»… 

Цей етап роботи ми розпочали з 

екскурсії до районного краєзнавчого 

музею. Нас гостинно зустріла 

екскурсовод Мазанько Л. В. Ця жінка, 

наша землячка, у свої вісімдесят два 

роки володіє щасливим даром уміло 

відтворювати події давнього 

відшумілого життя, поєднувати його 

із сьогоденням. Дізнавшись про мету 

нашого візиту відразу зазначила: »  У нас, 

українців, генетично закладено, що кожне 

покоління залишає пам’ять про свій час. 

Кожна дерев’яна церква для мене — це 

особистість, а не просто споруда. Кожна 

має свій характер і свій чар. Дерев’яні стіни 

— не кам’яні: вони нерівні, теплі, гладесенькі, до них хочеться притулитися, 

погладити їх рукою. У кожної дерев’яної церкви є ціла купа секретиків, які треба 



вміти помічати: напис на зрубі, вишкрябаний двісті років тому, вівтарне віконце 

з кривими скельцями, виробленими колись вручну на сільській гуті, дзвони, 

кожен із власним іменем, наче людина, дерев’яний клепач-калаталка, яким 

стукають на Страсну п’ятницю, коли дзвони мусять мовчати... Розшукувати й 

розгадувати ці секрети можна безкінечно — і за це теж я люблю дерев’яні 

церкви. » А далі Любов Василівна розповіла кілька цікавих епізодів з історії 

Демянівської церкви, запропонувала відвідати 3 дерев’яні церкви в нашому 

Семенівському краї сіл Дем’янівка, Степанівка та Худоліївка. Вона порадила 

зустрітися з настоятелями цих храмів, ознайомитися з архітектурними 

особливості церков, та вочевидь  переконатися в особливій енергетиці 

дерев’яних сакральних споруд. Аби доповнити неймовірно цікаві історії цих 

древніх храмів Мазанько Л. В. порадила встигнути скористатися нагодою 

зустрітися зі старожилами сіл і суттєво доповнити доволі цікаву і багату історію 

дерев’яних церков нашого краю. 

Завітали ми і до візит – центру, де 

Козлов Микола Іванович, досвідчений 

лісничий, розповів нам про те, що 

зовсім не випадково церкви будували з 

дерева. Правильно відібрати деревину 

на будівництво — то була ціла наука: 

певне місце, певний схил і навіть 

певний день тижня і року згідно з релігійним 

календарем. Та й сам процес спорудження 

церкви був до певної міри магією, яку 

творили талановиті теслі, користуючись 

звичайними сокирами. Природний, «живий», 

матеріал — дерево — надавав церкві 

унікальної як для архітектурної споруди 

можливості. Нібито і вразлива до навколишніх факторів, дерев’яна церква, тим 



не менш, могла «регенерувати», зарощувати свої рани, і навіть розвиватися, як 

справжня жива істота.  

«Теслі, по суті, збирали церкву з 

конструктивних елементів, як діти 

збирають конструктор «Lego», роблячи її 

не жорсткою, а навпаки, гнучкою до 

деформацій. Так, раз на 50-100 років 

церкву «підважували», тобто піднімали її 

кут важелями і заміняли старі дубові 

підвалини на нові. Час від часу міняли зогнилі зрубини, перебирали верхи, 

міняли ґонт — і храм знову ставав як новий, часто набуваючи при цьому якихось 

нових стильових ознак. Після завершення будівництва дерев'яного приміщення, 

воно наповнюється життям. На відміну від цегли, бетону або пластику, дерево 

володіє живою енергією і диханням, оптимізує вологість повітря і зберігає тепло, 

насичує повітря киснем, смолами та ефірними маслами, надаючи йому 

антисептичних властивостей. У дерев'яному приміщенні  не може бути проблеми 

конденсату. Натуральний відтінок і чудовий аромат дерева позитивно впливають 

на емоційний стан і настрій людини» , - пояснив нам Микола Іванович. 

«Тепер ми в  лісі, і нам шумлять дуби, і сосни, і ялини…» 

Незабутню екскурсію в 

Худоліївському лісі провела для нас 

кандидат 

біологічних 

наук Смоляр 

Н. О. З її 

розповіді ми 

дізналися, що 

найпоширенішими породами дерев які 

використовувалися для побудови храмів у нашому краї були: дуб, сосна та осика. 



Впродовж віків люди вірили, що таке могутнє дерево може дещо дати від своєї 

сили й могутності. Завдяки міцності, стійкості та довговічності дуб звичайний 

віднесено до розряду особливо цінних деревних порід. Віками може лежати у 

воді дубове дерево і не тільки не гниє, а навпаки, набуває ще більшої міцності. 

То вже так званий морений дуб — мрія кожного мебляра. 

А сосна у наших предків вважалася символом життя, висоти духу і безсмертя 

завдяки унікальним оздоровчим 

властивостям. Разом з освіжаючим, 

приємним ароматом, сосна виділяє 

в повітря особливі речовини 

фітонциди, які знищують бактерії і 

віруси. Тим самим це дерево 

здійснює благотворний вплив на 

органи дихання людини і зміцнює 

весь організм в цілому. Що цікаво, деревина сосни продовжує виділяти 

фітонциди після розпилювання та обробки. 

У приміщенні з соснового бруса повітря 

завжди ідеально чисте. Це дозволяє 

вважати соснову деревину кращим видом 

пиломатеріалів для здоров'я людини. 

Крім того, деревину сосни характеризує твердість, 

міцність, смолистість і 

стійкість до біологічних 

впливів. Виграшною 

особливістю сосни на тлі 

інших порід деревини, є 

найменший ступінь 

деформації в процесі 



сушіння, це дерево масово використовується у виробництві пиломатеріалів, 

погонажних виробів, термодерева і бруса.    

 Деревина ж осики біла, позбавлена ядра, її легко колоти і різати. Вона міцна і 

стійка до гниття. Недарма ще наші предки робили зруби криниць з осики! 

Колоди дерева використовують у целюлозно-паперовій і сірниковій 

промисловостях. У давнину з деревини осики руські зодчі робили так званий 

леміш — особливої форми дранку, якою покривали бані храмів. З часом дранка 

набувала сріблясто - сірого кольору, і сяяння 

куполів було видно за багато кілометрів.                                        

Тему доцільності саме дерев’яної 

сакральної архітектури продовжив 

настоятель Дем’янівської церкви Микола 

Пипич. «Християнський храм — то душа 

народу, втілена у зримих формах. Коли ж 

ідеться про українські дерев’яні церкви, то виникає асоціація навіть не з 

проповіддю, а з дивовижним піснеспівом…», - наголосив священик. . «Дерев’яна 

церква – як людина: має свій характер, свій тип темніння, свою долю. Справа в 

тім, що у ній закодована багатюща інформація — і про місцеві традиції 

будівництва, і про смаки народних майстрів, які завжди імпровізували, навіть 

споруджуючи церкву «як в сусідньому селі», і європейські віяння, що 

виразилися у готичних, ренесансних, барокових стильових ознаках. Навіть про 

клімат можна судити за виглядом 

церкви: чим західніше, ближче до 

Карпатських гір, тим стрімкішим стає її 

дах — аби взимку потужні снігові 

наноси не пошкодили його, а вільно 

спадали додолу. І винос опасання — 

дашка, що оперізує нижній ярус церкви і 

захищає зруб, — напряму пов’язаний з річною кількістю опадів у краї. Стрункі, 



як тополі, козацькі церкви Лівобережжя, затишні подільські церковці, 

монументальні середньовічні храми й вежі-дзвіниці Галичини, бойківські церкви 

зі ступінчастими верхами, що нагадують чи-то карпатські смереки, чи-то 

японські пагоди… Тобто деревяна церква - така собі проекція мистецький 

канонів на місцевий ґрунт. Попри всю досконалість українських дерев’яних 

церков, інструмент, що застосовували при їхньому спорудженні, був 

навдивовижу простий. Сокира, свердло, струг, пилка і шнур — ось, либонь, і вся 

«техніка». Причому в багатьох храмах не знайдено слідів використання пилки. 

Так само, як не знайдено і цвяхів. Це не завадило майстрам припасовувати 

колоди так щільно, що між ними не встромити й найтоншого леза! . Тут церкви 

стрункіші, а їхня висота наближається до довжини. Тисячолітня праця 

вітчизняних майстрів і зодчих принесла гідні плоди: попри усі війни, революції 

та репресії Україна дотепер є абсолютним чемпіоном світу як за кількістю, так і 

за якістю, тобто досконалою красою, національних дерев’яних храмів.» - 

пояснив нам священник. 

«Українське дерев’яне зодчество є животворчим джерелом, звідки 

нащадки черпають наснагу та силу для творення краси і правди у 

цьому облудному й спотвореному гріхом світі»… 

    Саме зі слів видатного українського 

архітектора, мистецтвознавця та 

етнографа Григорія Логвина розпочав 

нашу зустріч настоятель Степанівської 

церкви священник Степан, дізнавшись 

про мету наших відвідин. «Стилістично 

дерев’яне сакральне зодчество України 

надзвичайно розмаїте. Фахівці виділяють до чотирнадцяти народних 

архітектурних шкіл, що вражають яскравою самобутністю і неординарністю. За 

великого бажання в них можна розпізнати готичні, ренесансні чи барокові 

впливи. Народні майстри, виховані на гармонійній цілісності природного 

оточення, прагнули до органічного злиття ландшафту й архітектурних форм. 



Оскільки церква відігравала величезну роль у житті людей і в системі поселення, 

будівничі приділяли велике значення не тільки її архітектурі, а й розміщенню, 

використовуючи естетичні властивості рельєфу та природні особливості краю. 

Церкву будували серед житлової забудови або поза її межами, у природному 

середовищі, але обов’язково 

враховували візуальні зв’язки з 

поселенням та особливості її 

сприйняття. Збудована, як правило, 

на підвищенні, церква ставала 

композиційним акцентом сільської 

традиційної забудови, що значною 

мірою зумовлювало архітектурний 

вигляд поселень. Форми дерев’яних українських сакральних споруд постійно 

змінювалися і набували щораз більшої досконалості. За час свого існування, 

починаючи з Х ст., дерев’яна церква в Україні пережила складну еволюцію. 

Початково церкви були майже квадратні в плані або мали складнішу 

конфігурацію, але розмір центрального зрубу завжди залежав від кількості 

парафіян. Плани зрубів були наближені до квадрата або гранчасті, вівтарний 

зруб міг бути трапецієвидним. 

Різноманітною була об’ємно-

планова структура дерев’яних 

храмів. Тризрубні — дахові, 

одно-, дво- та триверхі; хрещаті 

— одно-, три- та п’ятиверхі. 

Розвиток хрещатої церкви 

відбувався шляхом збільшення 

кількості зрубів і нарощування 

їх по висоті, але зберігалися їхні традиційні розміри. Внутрішній простір храмів 

був відкритий на всю висоту верхів і освітлювався підбанниками під наметовими 

чи купольними перекриттями, зведеними над усіма зрубами. При зведенні 



високих зрубів влаштовували піддашшя і опасання. Українське сакральне 

дерев’яне зодчество обрало власний шлях розвитку і є цілком оригінальним 

явищем у світовій архітектурній творчості. І хоча народні майстри завжди тонко 

відчували пульс доби, зміни в еволюції світових стилів — але ніколи іноземні 

форми не затіняли в їхніх творіннях ясного українського змісту» - наголосив 

настоятель. 

 Висновки: 

  Вихідною ідеєю українського дерев’яного будівництва є його 

конструктивність, якій підпорядковані елементи форми й декорації. 

Розподілові простірних мас української церкви відповідає зовнішня форма 

її зрубів так само, як нестримний політ церковних верхів у гору, однак 

чітко проведений у зовнішніх та внутрішніх формах будівлі. Вишукана 

простота й доцільність, при незвичайному почутті міри в декорації, це 

найістотніші риси самобутності нашої дерев’яної архітектури. 

 . Стилі церков свідчать про те, як люди жили впродовж багатьох століть 

далеко від культурних центрів, як бідно вони жили в природному 

середовищі, як зберегли в архітектурі церкви оригінальність і простоту, як 

спонтанно сила народу і його любов до творчості, призвели до побудови 

таких будівель. 

 У дерев’яному церковному будівництві основним будівельним матеріалом 

був сосновий, дубовий, липовий, грабовий брус, обтесаний, найчастіше, на 

чотири канти. Використовувалися також кругляк (круглі колоди) та 

плениці або плахи (круглі колоди, розрізані уздовж). Цілу будову зводили 

без застосування залізних цвяхів чи інших залізних конструктивних 

елементів. 

«… Культура, в якій є релігійна глибина, завжди спрямована 

до воскресіння.» 

    Імовірно, в декого з'явиться думка: ну, гаразд, існували гарні дерев'яні церкви, 

звісно, варто щось про них знати,— але який сенс вивчати, досліджувати всю цю 



старовину? А сенс у тому, щоб скористатися багатющим досвідом майстрів 

минулого. Справді, змінився архітектурний стиль, і дерев'яні форми нині не 

конкуренти новітнім. Але річ не в тім, з чого будувати сучасні церкви, з бетону, 

металу, скла чи дерева, а в тому, що і як будувати. Проблема полягає саме в 

знанні — знанні нашого минулого, наших самобутніх національних 

архітектурних надбань. В нашому культовому зодчестві знищено цілі пласти. І 

думаємо, що, почавши будувати сучасні храми, не знаючи, не відродивши 

втраченого — нашого власного, самобутнього,— матимемо безликі, чужі 

споруди, позбавлені народності, душ і й самого життя. Перш ніж зводити храм, 

ми повинні знати… Знати наше минуле, наші традиції, нашу духовну історію. 

Архітектури це стосується не меншою мірою, ніж будь чого іншого. Саме ця 

головну ідея  нашого пошуку звучала на тематичній лінійці « Дорога до таїни 

храму». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Першим кроком до порятунку дерев’яних храмів має стати 

подолання інформаційного вакууму навколо них. Власне, на це 

і була спрямована наша робота з пошуку… 



 

Першим кроком до порятунку дерев’яних храмів має стати 

подолання інформаційного вакууму навколо них. Власне, на це 

і була спрямована наша робота з пошуку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ми ніколи не втрачаємо нагоди поділитися своїми враженнями, 
роздумами, найважливішими знахідками досліджень на сторінках 
районної газети «Вісник Семенівщини». Ці газетні статті є не лише 

своєрідним закликом до краєзнавчої роботи, а й оприлюдненням 
найважливіших висновків наших досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Дерев’яні церкви - вид архітектурного мистецтва. Так, не просто 

архітектури, а саме мистецтва, яке скрізь століття доносить до нас 

застиглу музику дерева, де замість нотного стану – дерев’яні зруби, а 

замість нот - архітектурні деталі, кожна з яких несе в собі 

неповторні для кожного регіону національні риси. Саме такою була 

ідея фотовиставки, яку ми підготували для учнів та вчителів нашої 

школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З фото - експозиції  «Церковні старожитності XVII—XIX ст.». Шляхетність 

у сувора краса відбилася у декорі і формах предметів церковного вжитку. 

 

 

 



З експозиції  «Церковні старожитності XVII—XIX ст.». Шляхетність у 
сувора краса відбилася у декорі і формах предметів церковного 

вжитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі предмети експозиції є не 

лише речами, що мають суто 

церковний характер. Для 

сьогодення всі вони — витвори 

мистецтва, значення яких 

зростає з плином часу. 



Щойностворені експозиції «Віра наших предків свята і невмируща…», 
«Дерев’яні кораблі віри» є переконливим доказом результативності 
нашої наполегливої роботи впродовж 2 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ми створили цифровий архів дослівного запису спогадів про 

функціонування древніх дерев’яних святинь нашого краю з уст 

старожилів Бладиги О.П., Бондаренко Н.Р., Цокань К. П., Ткаленко У.П., 

Пономаренко Н.Р., Пономаренко Г.П., Пахоль М.О., Назаренко В.П., Лиски 

Г.І., Кривець Є.П., Колотій Т. М., Карпенко О.Д.. Кожен бажаючий може 

прослухати цифровий запис насичених емоціями, враженнями, 

промовистими деталями інтерв‘ю цих людей, попрацювати з 

транскрипціями розповідей та копіями документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі зібраного об'ємного матеріалу нам вдалося написати 

історію Миколаївської церкви села Дем'янівка. (Дод. 4) 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКИ 

                    Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чергові засідання, на яких ми обговорювали результати вже проведених 

досліджень та проектували наступні етапи пошуку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в обласній бібліотеці ім. І. П. Котляревського та 

Державному архіві Полтавської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Додаток 3 

                                                                                                               Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Додаток 4 

Історія церкви в ім’я св. архідиякона Стефана в с. Степанівка 

Територія сучасного села Дем'янівка була обжита людьми ще у прадавні часи. 

Історичні дослідження стверджують, що біля річки Сула, на якій і розташоване 

село, знайдена стоянка давніх людей трипільської культури (4-3 століття до н.е.). 

До цього часу збереглися уламки глиняно - піщаникового посуду, кремнієві 

наконечники І для стріл, ножі і всілякі шкребки, притаманні даній культурі. 

Поряд з цією стоянкою знайдена і інша, але вже більш пізнього періоду - 

черняхівської культури (2-4 століття н.е.). Знайдений посуд, який уже 

виготовлявся на гончарних кругах, піч для його випалювання, декілька 

зруйнованих жител і, вже характерні для цього періоду, бронзові і мідні 

наконечники стріл, дротиків, ножі, прикраси, статуетки. Пізніше про ці місця 

згадується в Іпатієвському літописі, датованому 1187 роком. При 

переяславському князеві Володимирові Глібовичу, який часто воював із 

половцями, вище згадана територія входила до так званої Посульської оборонної 

лінії, яку заклав київський князь Володимир Святославович. Це була лінія 

оборони від половців, куди входили містечка В'яхань, Ромни, Кснятин, Лубни, 

Пісочен, Снепород, Горошин, Синеч, Лукімль, Тарасівка, Чутівка, Велика 

Бурімка, Лящівка, Кизівер, Жолні, Палянівщина і в самому гирлі р. Сула - Воїн 

(Воїнська Гребля). Всі містечка були розташовані на високому правому березі 

Сули, але біля багатьох містечок були збудовані на лівому березі форпости, для 

проживання і несення варти на насипаних високих могилах в межиріччі річок 

Сула і Хо- рол. Одним з таких форпостів-поселень, який зараз знаходиться на 

окраїні с. Дем'янівка, було поселення із земляним валом, ровом, який 

наповнювався водою з річки, міцними дерев'яними мурами, що за деякими 

історичними джерелами носило назву Римів. Пізніше, під час Батийового 

нашестя, як і більшість містечок Посульської оборонної лінії було спалене. Про 

це свідчить потужний пласт попелу (більше одного метра товщиною) в кручі, 

яку розмивають води Кременчуцького водосховища, біля річки Сула. Під час, та 

і після монголо-татарського нашестя на цих територіях існували невеликі 

хутори, в яких проживали селяни.. Пізніше їх власниками стали козацькі 

старшини. В архівах існує церковна метрична книга, яка розпочата при 

священику Сімеону Савічеву в 1647 році. Там записано, що на території 

дем'янівських земель було засноване поселення Супроми, в якому була церква з 

престолом Архистратига Михаїла. В селі на той час була 101 садиба і 467 

платників (чоловіків) десятини. Після чого в книзі є велика перерва. Закінчується 

вона 1787 роком, при священику Іоану Булдовському, з 732-ма дворами і 

населенням у 1834 душі. Біля поселення були збудовані винокурня, 



кісткодробильне, селітрове і два цукроварних підприємства. Був водяний млин, і 

16 вітряків. Але ці записи були зроблені уже у Свято-Миколаївському храмі. 

Збереглися неперевірені перекази, що ця територія належала одному з ватажків 

Коліївщини полковнику Семену Неживому. Є ще і згадки про те, що частина 

земель була у володінні пана Гудимовича. Вже тоді, в поселенні Супроми, яке 

було в межах сьогоднішніх дем’янівських земель, була дерев'яна церква. Мабуть 

вона і згадується як Михайлівська. Під час придушення повстання, у 1768 р, 

церква і більша частина села була спалена польськими жовнірами, які стояли 

табором недалеко від села в урочищі Ворівщина. За таку наругу над храмом 

полковник Семен Неживий з п'ятьма сотнями козаків вночі вирізав більше трьох 

тисяч ляхів. Тіла скинули в річку Сулу і, за переказами, вода була червоною від 

крові аж до самого Дніпра. Сьогодні це місце називають Ляховою ямою, а на 

кручі Сули, в честь цієї події, зберігається багатотонний кам'яний валун (на 

превеликий жаль, віднедавна у приватному володінні). Близько 1800 року на 

краю села відкрили кладовище і збудували з піщанику невелику церкву для 

служіння панахид і відспівування покійників. Який престол був освячений дані 

не збереглися, але за переказами - в честь якоїсь з ікон Богородиці. 

У1812 році Іван Петрович Котляревський в селах Горошинської сотні 

Миргородського полку збирав для боротьби з армією Наполеона козацький 

кінний полк. Так от цей остаточний збір і відбувся біля цієї Богородичної 

церкви, звідки після Літургії і молебню і вирулили в похід. Після навали 

Наполеона землю біля Сули, де було нововідкрите кладовище купили іудеї для 

поховання своїх одновірців. І православна церква відійшла разом з цими 

територіями в їхнє володіння, після чого зубожіла і почала рушитись. Але її 

останки збереглися аж до 1960 року. На тих місцях збереглися частково стіни, 

які жителі села розібрали на камені для точил. Сьогодні це місце затоплене 

водою Кременчуцького водосховища та і кладовище також. На місці спаленого 

під час гайдамацького повстання храму в 1771 році заклали невелику церкву, 

яка існувала за одними даними до 1824 року, за іншими - до 1845 р. Оскільки в 

ті часи відбувалося переселення людей з невеликих хуторів до більш великих 

поселень, то таким селом стало і нинішнє поселення, в якому сільською 

громадою і людьми з інших населених пунктів на зібрані громадські гроші у 

1820 р. був закладений храм святителя Миколая. Про це свідчать вирубана дата 

на дубовому маурлаті (фундаменті). Хоча старожили свідчать, що за 

розповідями їхніх дідів - прадідів в селі існувало дві Миколаївські церкви з 

престольними святами в одній зимою, а в іншій - весною. Після поразки 

козацького повстання землі в нижній течії Сули відійшли малоросійському 

Генеральному Бунчужному Оболонському Дем'яну Васильовичу, якому 

царицею Єлизаветою Петрівною ще в 1745 році були жалувані села Вишняки 



на річці Хорол і Горошин на річці Сула з навколишніми землями. Цим же 

паном було збудоване село Оболонь на степовій річці Крива Руда з великим 

двоповерховим кам'яним маєтком і продовжилась розбудова інших сіл Одним з 

таких сіл і було поселення Супроми, яке і було перейменовано в честь 

господаря - Дем’янівкою. На той час пан Оболонський був одним з найбільших 

поміщиків Полтавщини. Він володів багатьма землями і 7330 душами 

кріпосних. Після смерті Дем'яна Оболонського всі маєтки і землі унаслідував 

його син, також Дем'ян, який був суддею департаменту Полтавського 

Генерального суду. Оскільки церква в селі будувалась на громадські гроші, а їх 

було не так багато, то громада звернулась до пана Оболонського, який надав 

кредит для завершення будівництва. Бо в цей час, хоч і проводились 

Богослужіння в храмі, але були недобудовані купол і дзвіниця. За кошти, 

позичені паном, в 1824 р закінчилось будівництво. Будівництвом опікувався 

управляючий Дем’янівським маєтком Олександр Єкатеринович. Після його 

кончини був похований у 1845 році на північно-східній частині церковного 

подвір'я. Також на церковній території є могила священика, ім'я якого не 

відоме, але за переказами це перший настоятель храму. Південніше від цієї 

могили за часи Великої Вітчизняної війни насипана могилка із принесеної 

родичами загиблих землі. В 1967 році могила священика була осквернена 

одним із жителів села, Григорієм Макур’єнком - розкопана в пошуках скарбів. 

Суддівська сім'я пана Оболонського вела занадто пишний спосіб життя, про що 

свідчить факт купівлі персидської шалі за ЗО тисяч рублів, яку не купила 

навіть сама імператриця. За короткий час такого життя сім'я розтратила свої 

кошти і всі маєтки з землями за борги були продані статському раднику 

Позену. А у рік 1861р., рік звільнення селян від кріпосного права, (одним із 

творців селянської реформи був і Позен), власник села подарував дзвони, які 

були освячені і встановлені на дзвіниці. Ця дата чомусь вважається офіційною 

датою побудови храму. У1895 році при настоятелі Олексії Савицькому в 

рекрутській книзі зберігся запис про те, в с Дем’янівка була одна церква, 

будинок для настоятеля, будинок для псаломщика, церковно-приходська 

школа, окрема церковна бібліотека, церковна лікарня. 

   Пізніше володіння перейшли у спадок народженому в родовому маєтку 

Леоніду     Позену, який народився в Оболоні 1849 р. в сім'ї відставного гвардії 

штабс-капітана Володимира Позена, брата господаря. Господар маєтків був 

скульптором-передвижником і проживав у Петербурзі. У 1912 раці був обраний 

сенатором Законодавчого зібрання. В цьому ж році був проведений останній 

ремонт на кошти власника земель. Дерев'яний фундамент був обкладений 

цеглою, замінене залізо на покрівлі, зовнішні стіни оббиті струганою дошкою і 

храм був пофарбований в білий колір. Ліс возили волами із Золотоноші. 



Ремонтними роботами керував архітектор Олексій Ка- летник. 

   31901р. по 1911р. настоятелем храму був священик Стефан Пла хотник. З 

1912 по 1930.рр. настоятель - священик Михайло Немировський. Старостою був 

Леонід Яріш, псаломщиком - Іадор Новомодний. В кінці 1930 р. настоятель і 

декілька церковних активістів були звинувачені у спекуляції і репресовані. 

Відбували покарання на Соловках, звідки і не повернулися. 

У числі репресованих був і староста Іван Іадорович Новомодний, який 

являється братом багаторічної настоятельниці Козельщанського монастиря 

Серафими. Арештований в 1937 році і розстріляний 2.01 1938р. Реабілітований - 

4.05. 1989р. Ще дві сестри І. Новомодного прийняли постриг в Полтавській 

Хрестовоздвиженській обителі з іменами Магдалина і Домнікія. Після закриття 

обителі в 1960р. несли свій хрест в миру, поселившись в Кобеляках. Ще одна з 

сестер, Ульяна, була заміжньою і народила сина Миколу та дочок Ольгу і 

Тетяну. Ці останні також стали нареченими Христовими з іменами Людмили і 

Серафими і несли свій подвиг в Пюхтицькій обителі в Естонії. Пізніше сестри 

були переведені в Іаннівський ставропігіальний монастир в Санкт-Петербурзі, де 

одній з них, Серафимі, в 1992р. випав високий жереб - возведения в ігумені, 

якою являється і до нині. Престаріла мати побажала бути поряд з дочками і 

прийняла в тому ж монастирі монаший постриг, а потім прийняла Велику схиму 

з іменем Гавриїла. Упокоїлась там же 20.04.2011 р. в Страсну седмицю. Життя 

ще двох сестер І. Новомодного Анастасії і Параскеви пройшло в миру. Анастасія 

похована в Кобеляках біля могил своїх сестер-монахинь, а Параскева почила у 

віці 96 років в Дем'янівці, де знаходиться її могила. 

   В 1930р. був заарештований і старший брат Іадора - Роман Номодний, який 

являється дядьком сестрам-монахиням і предком нинішнього настоятеля 

місцевої Свято-Миколаївськоїгромади ієрея Миколая Пипича. 

У 1931р. під керівництвом комісарів місцеві комсомольці зруйнували куполи і 

дзвіницю. Дзвони були розбиті і здані в брухт. Зберігся до цього часу тільки 

один півторапудовий, але має лише історичну цінність - не придатний до 

використання, бо має тріщину. У1936р. за ініціативою тих же комсомольців храм 

переобладнали під клуб. 

   В 1942р. під час німецької окупації на прохання вірян храм був відкритий. 

Настоятелем був призначений священик Михайло Говоров. Служіння його 

закінчилось 1959 року,, після закриття храму він проживав у селищі Семенівка 

де і відійшов до Господа. На місці його могили сьогодні збудоване приміщення 

районної міліції. 

   В 1961 році від партійного керівництва була дана вказівка зруйнувати храм. 

Але тодішній голова колгоспу Петро Нагірний запропонував перетворити його 

на зерносховище. Таким чином храм зберігся. 



   У1990 році за проханням вірян храм був повернутий громаді. При 

церковному старості Миколі Пипичу жителі цього та інших сіл як змогли 

реставрували храм. Активну участь у ремонті приймали столяр Григорій Нетеса, 

староста Микола Пипич зі своїм племінником Миколою Пипичем, який у 2002 

році став настоятелем цього храму, Анатолій Лозенко, Олег Білоус. 

Настоятелем був призначений Іван Федорів. За 12 років змінилося 10 

настоятелів. Дані про них збереглися в Полтавській єпархії
-
. Все мабуть тому, 

що село не перспективне і рівень життя в ньому низький. В кінці 2001 р. за 

відсутності настоятеля сином покійного старости Миколи Пипича і братом 

сьогоднішнього настоятеля, Григорієм Пипичем, було проведено декілька спроб 

захопити храм і передати розкольникам. Громада на чолі з церковним активістом 

Миколою Пипичем відстояла храм. 

   У зв’язку з цим на початку 2002 р, тільки-но призначеним єпископом 

Полтавським Філіппом була проведена хіротонія вище згаданого Миколи 

Пипича в диякони (14 січня), а через декілька днів (19 січня) - в ієреї. (До речі це 

перший священик сьогоднішнього митрополита Філіппа зведений в сан 

священика з мирян). Священик Миколай і до сьогодні являється настоятелем 

Свято-Миколаївської громади. 
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