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Аннотация. В статье исследуется новый тип сакрального сооружения – духовнореколекционный
центр УГКЦ, который, в силу своей специфики и назначения, должен обладать высокой информатив
ностью, выразительностью и архитектурной репрезентативностью. Определены художественноком
позиционные основы формирования сооружений данного типа с целью создания комфортной и при
влекательной среды для потенциальных посетителей.
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Анотація. У статті досліджується новий тип сакральної споруди – духовнореколекційний центр УГКЦ,
який, в силу своєї специфіки та призначення, повинен володіти високою інформативністю, виразністю
та архітектурною репрезентативністю. Окреслено художньокомпозиційні основи формування споруд
даного типу з метою створення комфортного та привабливого середовища для потенційних відвіду
вачів.
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Abstract. The article deals with the new type of sacral building – the spiritual retreat center of the UGCC,
which, due to its specificity and purpose, should possess high informativity, expressiveness and architectural
representation. The artistic and compositional foundations of the forming of buildings of this type are
outlined, with the aim to create a comfortable and attractive environment for its potential visitors.
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Актуальність дослідження
Сучасне суспільство ставить перед Церквою ряд
нових вимог, потреба задовольнити які зумов
лює виникнення нових багатофункціональних
сакральних закладів – духовнореколекційних
центрів, які, окрім стандартної богослужбової
функції, наділені рядом нових суспільних функ
цій, що покликані забезпечити можливість роз
витку рекреаційної, дозвіллєвої, благодійної, про
світницької та виховної діяльності.
Визначальним фактором, що зумовлює по
пулярність та відвідуваність будьякої споруди,
і духовнореколекційного центру зокрема, є її
візуальне сприйняття. Світова сакральна архі
тектура демонструє неповторні та оригінальні
рішення, що стають своєрідними візитками для
своїх місцевостей. На відміну від храмової архі
тектури, що все ж таки підпорядковується пев
ним канонам, архітектура духовнореколекцій
них центрів дає зодчим значно більше можливо
стей для фантазії та експериментів, якими, бе
зумовно, варто скористатись. Завданням архітек
тора є створення цілісного твору з гармонійним
поєднанням внутрішнього функціонального на
повнення та зовнішньої оболонки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Актуальність даної теми зумовлена дефіцитом
фундаментальних досліджень, присвячених ком
плексному вивченню художньокомпозиційних

прийомів та принципів архітектурноплануваль
ної організації духовнореколекційних центрів.
Варто скористатись науковими працями, що част
ково висвітлюють дану тему.
Зокрема наукові дослідженння Т. А. Панчен
ко [1] та Т. В. Буличової [2] аналізують появу та
розвиток духовних центрів, а також їх функціо
нальну та об’ємнопланувальну організацію. Особ
ливості художнього вирішення багатофункціо
нальних духовнопросвітницьких та парафіяль
них центрів УПЦ подані в роботах І. В. Степано
вої [3], О. С. Слєпцова [4], Л. А. Федотової [5],
М. С. Івіної [6], Н. А. Плахотної [7], Р. Н. Ліпуги
[8, 9]. Серед зарубіжних вчених особливості архі
тектурної організації сакральних, духовних та
реколекційних центрів вивчали А. Тетіор [10],
Т. Джонс [11], П. Річардсон [12], Р. Регалбуто
[13], Е. Совік [14], Р. Стеджерс [15].
Метою дослідження є виявлення основних
художньокомпозиційних прийомів вирішення
духовнореколекційних центрів з метою ство
рення комфортного та привабливого середови
ща для потенційних відвідувачів.
Виклад основного матеріалу
Духовнореколекційні центри, поєднуючи в собі
безліч функцій, ставлять за мету забезпечити
належне духовнопросвітницьке та житловопо
бутове середовище, що задовольняло б потреби
парафіян, паломників та туристів, а також спри
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яло б формуванню глибокої релігійної свідо
мості та духовності.
Запорукою успішного функціонування будь
якої споруди є гармонійно поєднаний комплекс
усіх структурних елементів архітектурного се
редовища – об’ємнопросторового рішення, ланд
шафтного благоустрою та облаштування внутріш
нього простору споруди.
Духовнореколекційні центри в силу своєї
специфіки та призначення повинні володіти ви
сокою інформативністю, виразністю та архітек
турною репрезентативністю. Естетична інформа
ція, яку несе споруда ДРЦ, визначає емоційну
оцінку глядачем форми, ритміки, пропорційно
сті, кольору об’єкта, його художні характеристи
ки. Основу сприйняття архітектурної інформації
формують сенсорнопсихологічні універсалії
людини (зокрема зоровий аналізатор), які необ
хідно враховувати при проектуванні [2]. Для
створення гармонійної довершеної архітектур
ної композиції ДРЦ рекомендується застосову
вати ряд архітектурнокомпозиційних прийомів:
– врахування сакральної складової;
– естетична унікальність та оригінальність архі
тектурних рішень;
– сучасна інтерпретація та стилізація рис народ
ної архітектури;
– використання новітніх будівельних матері
алів та конструкцій;
– орієнтація на екологічну архітектуру;
– застосування основних засобів композиції
(пропорція, масштаб, ритм, тектоніка та ін.);
– унікальні поєднання кольорів та фактур в
опорядженні фасадів;
– гармонія з природним довкіллям.
Врахування даних принципів створить цілісну
гармонійну структуру та забезпечить позитивне
естетичне сприйняття та емоційне навантажен
ня споруди на відвідувача.
Архітектурнохудожній фактор, який насам
перед, залежить від ідейного задуму автора про
екту, визначає стилістику проектного вирішен
ня, вибір будівельних та оздоблювальних мате
ріалів, колірну гаму та фактуру фасадів та інших
складових, що формують художній образ будівлі.
При виборі архітектурнохудожнього вирішен
ня та оздоблення фасадів важливо пам’ятати, що
архітектура споруди відіграє роль культурно
естетичного чинника забудови території, тому
важливо, щоб споруда гармоніювала з місцевим
архітектурним колоритом та доповнювала його.
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Форми споруди диктуються в першу чергу
логікою функціонального планування (рис. 1).
Безперечно, саме функціональне призначення та
характер ДРЦ свідчить про нерозривний зв’я
зок даного типу споруд із сакральною складо
вою (храми, монастирі, паломницькі центри), що
відповідним чином повинно відображатися в
зовнішньому та внутрішньому опорядженні спо
руди. Тому загальна стилістика ДРЦ безперечно
носить духовний, сакральний характер, який
формується в першу чергу через присутність по
близу або ж в структурі самого закладу сакраль
ного ядра. Сакральне ядро, тобто каплиця чи мо
литовний зал, займаючи велику площу та об’єм
в загальній структурі споруди, пред’являє до архі
тектора найбільшу кількість специфічних вимог
конструктивного, функціонального та каноніч
ного характеру (тридільна структура храмової
зони, хрестоподібна форма плану, симетрія то
що). Тому процес пошуку архітектурнохудож
нього вирішення споруди повинен відштовхува
тися від особливостей саме сакральної складо
вої, її тектонічних, конструктивних, об’ємно
просторових рис, які, власне, і визначатимуть
кінцевий зовнішній вигляд закладу. Сучасна
практика проектування культових споруд демон
струє унікальні підходи до формування сакраль
ного ядра, що проявляється в першу чергу різни
ми нетиповими конфігураціями плану.
Навчальнопросвітницька, рекреаційнодо
звіллєва, житлова, експозиційна зони в свою чер
гу суттєво впливають на формотворення та зо
внішній вигляд споруди, визначаючи кількість
засклених поверхонь, особливості конструктив
них рішень, пропорції та тектоніку споруди.
Вхідна зона, в якості візитної картки закла
ду, подібно до сакральної зони повинна чітко
виділятись із загального фону споруди, а також
носити певну сакральну символіку. Архітектура
та форми ДРЦ призначені демонструвати її
суспільні функції, її візуальну доступність та
відкритість на противагу аскетичним глухим
стінам, що характерні для багатьох сучасних спо
руд.
Житловий блок приміщень чітко простежу
ється у зовнішній структурі споруди через рит
мічну повторюваність віконних отворів, бал
конів. В даному випадку доцільно фрагментарно
розбивати цю ритмічну одноманітність відповід
ними конструктивними чи опоряджувальними
засобами.
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Рисунок 1. Типова схема функціонального зонування духовнореколекційних центрів УГКЦ.

Рекреаційнодозвіллєву зону доцільно допов
нювати відкритими просторами, влаштовувати
озеленені тераси та дахи, зимові сади, відкриті
лоджії з метою організації відпочинку та дозвіл
ля у безпосередньому єднанні з природою, що
суттєво розширить функціональну програму за
кладу. Такий підхід особливо стане в пригоді при
проведенні на території ДРЦ молодіжних та ди
тячих християнських таборів.
Наявність актового та конференцзалу чи
інших великопрольотних приміщень зумовлює
пошуки цікавих конструктивних рішень, що у
свою чергу можуть збагачувати зовнішній вигляд
споруди. До таких новітніх конструктивних при
йомів належить використання металевих ферм,
сітчастих та мембранних оболонок, кесонів, купо
лів тощо. Оригінальність та неповторність архі
тектурних рішень досягається шляхом викори
стання новітніх систем влаштування верхнього
та бічного природного освітлення: суцільне склін
ня фасадів, що забезпечує неперервний зв’язок з
природним оточенням, влаштування світлових
ліхтарів для верхнього освітлення тощо.
Нівелювання не завжди привабливої госпо
дарської та технічної зон досягається різноманіт
ними дизайнерськими прийомами, на кшталт
вертикальних садів, що можуть стати навіть своє
рідною «родзинкою» споруди.

Унікальні фактури та колірні поєднання до
сягаються широким спектром будівельних ма
теріалів та технологій, що пропонуються буді
вельною індустрією. При виборі матеріалів важ
ливо надавати перевагу легким в експлуатації,
безпечним та максимально екологічним матері
алам для забезпечення здорової та комфортної
атмосфери в споруді та для досягнення природ
них фактур. Обираючи колірну гаму зовнішньо
го та внутрішнього опорядження ДРЦ, важливо
уникати яскравих, неприродних кольорів, що
створюють складний візуальний та психологіч
ний тиск, а надавати перевагу природним спокій
ним та пастельним тонам, що сприятимуть уми
ротворенню, спокою, молитві.
Споконвіків архітектура була пов’язаною та
залежною від розвитку технологій, а для сакраль
них споруд, присвячених Богу, завжди обира
лись найдорожчі та найдовговічніші матеріали
та конструкції. Сучасні конструктивні технології
та величезний спектр будівельних матеріалів
дозволяють втілювати найсміливіші ідеї зодчих,
що особливо важливо для споруд ДРЦ, архітек
тура яких повинна бути сучасною, привабливою
для молодого покоління і нести у собі сакральну
ідею.
Гармонія форм та архітектурнохудожня
єдність будьякої споруди досягається грамот
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ним оперуванням важливих композиційних за
собів – масштабу, пропорцій, контрасту, нюансу,
ритму та інших засобів, що зумовлюють архі
тектурну цілісність.
Принципи «зеленої» архітектури все часті
ше використовуються в зовнішньому та внутріш
ньому опорядженні: вертикальне озеленення, зе
лені дахи, тераси, озеленені атріуми тощо. За
стосування таких прийомів надає ще більшої
органічності та гармонії споруді, покращує мік
рокліматичні показники і, як наслідок, сприят
ливо впливає на організм людини. Найяскраві
ше це проявляється в сучасній архітектурі, і са
кральне зодчество не є винятком. І це цілком зако
номірно, адже новітні «зелені» технології несуть
у собі ідеї, прямо пов’язані з релігійним світо
сприйняттям – ідеї чистоти, гармонії, спорідне
ності з природою, створеною Творцем, та шаноб
ливого ставлення до природного середовища.
Сучасні експерименти зодчих з фактурами,
кольорами, світлом та пластикою форм сформу
вали ряд новаторських архітектурних та дизай
нерських прийомів вираження сакрального. Спо
руда ДРЦ повинна поєднувати у собі найсучас
ніші новаторські архітектурні рішення, що ви
кликатимуть захоплення та інтерес у відвідува
чів, і водночас підпорядковуватись та гармонію
вати з уже існуючим комплексом сакральних
споруд та природного ансамблю, підкреслювати
його цілісність. Цього можна досягнути шляхом
використання автентичних будівельних матеріа
лів, інтерпретованих традиційних форм та кон
струкцій народної архітектури (стрімкі гуцуль
ські дахи, стилізовані зрубні конструкції), схо
жих стилізованих засобів оздоблення фасаду та
елементів національного колориту, кольорової
гами вже існуючих споруд, що забезпечать вда
лу адаптацію споруди до існуючих умов. В дано
му аспекті важливо віднайти гармонійне співвід
ношення традиційних та новаторських прийомів.
Культурногеографічний фактор накладає
суттєвий відбиток на об’ємнопросторові та ху
дожньокомпозиційні вирішення споруди ДРЦ.
Історія, культурні традиції та етнічна прина
лежність тієї чи іншої території не може залиша
тись осторонь при проектуванні будьякої спо
руди. Навіть на сучасному етапі розвитку архі
тектурної думки існує безліч яскравих прикладів
створення споруд з сучасними архітектурними
рішеннями, які гармонійно переплітаються та
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контрастують з рисами регіоналізму та народної
архітектури тієї чи іншої місцевості.
Такі зразки засвідчують прагнення архітек
торів не лише йти в ногу з сучасними конструк
тивними та технологічними рішеннями, але й
свято берегти та передавати нащадкам історію
та традиції краю. Неймовірна багатогранність
культури та традицій, багатий етнічний склад
населення України надають архітекторам широ
кий спектр художніх прийомів та ідей для вті
лення їх у своїх проектах.
Свої корективи у формотворення споруди
вносить і природнокліматичний фактор, що зу
мовлює необхідність врахування кліматичних
особливостей того чи іншого регіону при виборі
відповідних конструктивних рішень, зокрема
форма даху та площа скління. Кліматичні фак
тори зумовлюють врахування таких параметрів,
як інсоляційний режим території, кількість
опадів, вітровий та температурновологісний ре
жим, що відповідно впливає на форму та орієн
тацію споруди, розмір світлопропускних от
ворів, а також застосування відповідних архітек
турних прийомів, на зразок внутрішніх дворів,
літніх майданчиків, озеленених терас, сонцеза
хисних пристроїв та озеленення з метою забез
печення оптимальних умов функціонування та
експлуатації споруди.
У процесі даного дослідження було проведе
но анкетування, що визначало необхідність спо
рудження духовнореколекційних центрів на те
ренах Прикарпаття. У соціологічному опитуванні
взяло участь понад 230 осіб віком від 16 до 35
років. В процесі соціологічного дослідження бу
ло виявлено високий ступінь релігійності сучас
ної молоді та велике бажання долучатись до ду
ховних джерел та брати активну участь у парафі
яльному житті. Окрім того, метою опитування
було довідатись думку молоді щодо архітектур
ного вирішення молодіжних реколекційних цент
рів. На їхню думку такий заклад повинен бути
сучасним, привабливим для молодого поколін
ня і водночас містити у собі чітко виражену са
кральну символіку.
Досліджуючи художньокомпозиційні ос
нови формування духовнореколекційних цент
рів УГКЦ, варто також розглянути варіанти їх
композиційнопросторового вирішення (рис. 2).
Аналіз світового досвіду проектування спо
руд даного типу дозволив класифікувати їх за
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Рисунок 2. Класифікація ДРЦ за композиційнопросторовою схемою.

К. Т. Голубчак

Художньокомпозиційні основи формування духовнореколекційних центрів УГКЦ
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композиційнопросторовою схемою наступним
чином:
– централізовані (компактні) – всі групи при
міщень знаходяться всередині одного об’єму,
що розвивається в основному по вертикалі;
– блоковані – групи приміщень розосереджені
по окремих блоках, що зв’язані між собою пе
реходами;
– павільйонні – розташування груп приміщень
в окремих спорудах на території, розвиток
переважно по горизонталі;
– комбіновані – поєднання всіх схем.
Тип композиційнопросторового вирішення зде
більшого залежить від усіх вище наведених па
раметрів – функціонального призначення, вели
чини та місткості, розташування в структурі на
селеного пункту. Наприклад, для малих та се
редніх ДРЦ в центральних частинах населених
пунктів характерні компактні композиційно
просторові схеми, що зумовлюється високою
щільністю забудови, а для великих об’ємів за ме
жами міст та в рекреаційних зонах можливі та
кож блоковані та павільйонні вирішення з відпо

відним розподілом функцій. Однак у сучасній
проектній практиці дуже часто зустрічається
поєднання кількох композиційних рішень, тоб
то застосування комбінованих схем композицій
нопросторової структури.
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го для потенційних відвідувачів.
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