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Тема: Архітектурні стилі 

Мета: охарактеризувати архітектурні стилі; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку:  

        Архітектурний стиль — сукупність основних рис та ознак архітектури певного 

історичного часу і місця, яка проявляється у функціональних, конструктивних, мистецьких 

особливостях будов. Розвиток архітектурних стилів залежить від кліматичних, технічних, 

релігійних і культурних чинників. Хоча розвиток архітектури безпосередньо залежить від 

часу, не завжди стилі змінюють один одного послідовно, відоме одночасне співіснування 

стилів як альтернативи один одному, наприклад, бароко і класицизм, модерн і еклектика, 

функционалізм, конструктивізм і ар-деко. 

     Романське мистецтво також Романіка — стиль та однойменна епоха у мистецтві 

середньовічної Європи від дороманики до готики; охоплює живопис, скульптуру і 

архітектуру. Хронологічно у різних частинах Європи її генезис та панування відрізняється 

— у архітектурі воно стає помітним з 1000 року, а кінець та перехід до готики відбувся 

протягом XIII ст. (у Франції трохи раніше - вже у 1130 році). 

    На території сучасної України періодом розвитку романське мистецтва вважається 

початок ХІІ ст. — кінець ХІІІ ст. 

    Романіка вважається першою великою загальноєвропейською епохою у мистецтві після 

падіння Риму у 5-му ст. і, таким чином, кінця античності. У архітектурі типовими рисами 

романських будівель вважаються круглі арки, невеликі круглі аркові вікна, стовпи з 

блокоподібними капітелями та товсті стіни з підкреслено масивними кам'яними блоками; 

так що будівля нагадує фортецю. Плани поверхів і будівлі слідують простим геометричним 

формам. 

     Саме фахове поняття «романіка» (фр. l'art roman) у науковий та загальномовний обіг у 

1820 ввели французькі історики, археологи та мистецтвознавці Шарль де Жервіль та Арсіс 

де Комон (Charles de Gerville, Arcisse de Caumont). 

    Культура західнослов'янських племен, котрі постійно контактували із 

західноєвропейськими культурними центрами, розвивалась в межах культурних форм та 

ідей, близьких до західноєвропейських (дороманський етап, романика, готика). Впливи 

візантійського мистецтва у цих регіонах були остаточно витіснені західноєвропейськими 

впливами у Франції, Німеччині, Британії, Іспанії, дещо менше у Італії. 

    Культура східнослов'янських племен, що постійно контактували з країнами Азії, пішла 

шляхом запозичення політично-державницьких систем тиранічного типу, а в культурі і в 

освіті — консервативними системами візантійського типу без їх творчого розвитку і 

удосконалення. Університетська система тут в добу середньовіччя не працювала. Не були 

сприйняті тут і юридичні інститути на кшталт розвинутого римського права і нотаріату. Це 

тоді, коли у країнах Західної Європи нотаріус — головуюча особа в управлінні, в передачі 

і успадкуванні майна будь ким тощо. 

    Романські архітектурні форми в цьому регіоні мали лише наближений до 

західноєвропейських зразків характер і не перейшли у готику як таку. Суто романські чи 

готичні споруди виникають лише у регіонах, що підпали під західноєвропейські культурні 

і релігійні впливи (Словаччина, Чехія, Польща, Литва, Білорусь, в Україні - Галичина і 

Волинь). 



       Монументалізм (від лат. monumentum — пам'ятник) — стиль у світовому мистецтві та 

архітектурі середини XX століття. Виник як альтернатива авангардизму та модернізму 10-

20-х років в СРСР та нацистській Німеччині, але згодом набув поширення і в інших країнах. 

     Першим монументалізм як визначну рису нового стилю визначив російський 

письменник Олексій Толстой, який в 1924 році запропонував для нього назву 

«монументальний реалізм». Щоправда, в СРСР воліли використовувати термін 

«соціалістичний реалізм», а в Третьому Рейху - «героїчний реалізм»,. Для позначення 

радянської архітектури монументалізму часто використовують назви «сталінський ампір» 

та «радянський монументальний класицизм», німецької — «нацистський неокласицизм». 

    Вживають також узагальнюючий термін «тоталітарний стиль», хоча насправді 

монументалізм був поширений не лише в тоталітарних державах, але й, скажімо, в 

Скандинавії (так званий «нордичний класицизм»). До того ж в деяких країнах, де 

утвердилися тоталітарні режими (Італія та СРСР у 20-і роки), панував конструктивізм, а в 

Радянському Союзі з 50-х років монументалізм в архітектурі поступився функціоналізму. 

     Ганс Ґюнтер пояснює поширення монументалізму насамперед в тоталітарних державах 

тим, що тоталітарна культура виражає себе передовсім у проекті держави, який стає 

естетичним проектом, витвором мистецтва. Учений аналізує сталінську та фашистську 

культури з погляду функціональної подібності між ними й виокремлює головні риси стилю: 

своєрідний надреалізм («тоталітарний реалізм»), монументальність, класицизм, народність 

та героїзм. Розуміючи монументальність перш за все як один з аспектів архітектурного 

мистецтва тоталітарної культури (тобто пов'язуючи її із традиційною сферою уживання 

терміна), Ґюнтер також говорить, що «монументальність однак не обмежувалася 

архітектурою. Від неї як від центру монументалізму це явище поширилося на літературу, 

живопис, включно зі стінним, пластику тощо. Повсюдно вимагалися монументальні 

полотна та епоси. Ця тема не сходила із сторінок радянських журналів сталінської ери». 

   Го́тика (італ. gotico, від назви германського племені готів), готичний стиль — художній 

стиль, середньовічної культури країн Західної Європи (між серединами XII і XVI століть). 

Термін «Готика» запроваджений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього 

середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським». Готичний художній стиль 

визначився у своїх типових рисах під час розвитку західноєвропейської середньовічної 

художньої культури. Беручи початок в середині XII ст. у північних та центральних областях 

Франції на теренах Іль-де-Франсу, він отримав загальноєвропейське поширення і пройшов 

ряд самостійних етапів еволюції та національних версій. 

     Розквіт середньовічної художньої культури виник на базі інтенсивного соціального руху 

широких народних мас, які викликали ще задовго до формування мистецтва могутні 

ідеологічні течії. Художня культура сягає корінням безпосередньо до самодіяльної 

практики соціального низу. Таким чином, прагнення особистості на увагу до себе 

підготувало основу для появи нових форм та способів самовираження у художній культурі. 

     Зі зростанням чисельності міст та піднесенням ролі, яку вони відігравали, зростала 

потреба в нових формах організації праці. Ремісники у містах об‘єднувалися в союзи та 

цехи. Зміцнення міських ремесел сприяло формуванню міської культури. 

    В багатьох містах на базі церковних шкіл виникали університети як нові форми 

культурно-просвітницьких установ. Вони сприяли розвитку освіченості та поступово 

змінювали мислення середньовічної людини. Посилюється дух раціоналізму, дух 

допитливості, встановлюється тенденція до дослідження нового. Зростала індивідуалізація 

світовідчуття кожної особистості. Поступово університети перетворилися на своєрідні 



інтелектуальні центри. На зміну романському мистецтву прийшла готика. Синонімом 

варварства назвали історики Відродження середньовічне мистецтво. На відміну від 

романського, готичне мистецтво «пропагує» інтерес до людських почуттів, звертається до 

краси від реального світу, повертається до індивідуальності. Готичне мистецтво є символом 

квітучих торговельних і ремісничих міст-комун, що домоглися популярності й 

самостійності всередині феодального світу. Грандіозні готичні собори вирізнялися 

висотою, місткістю, ошатністю, видовищним і багатим декором. Для готичного стилю 

характерні гострі споруди зі стрілчастими склепіннями, великою кількістю кам'яного 

різьблення і скульптурних прикрас. 

    Відро́дження, або Ренеса́нс (фр. Renaissance — «Відродження») — культурно-

філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах 

гуманізму та орієнтувався на спадщину античності. У своїй основі Ренесанс має 

гуманістичний світогляд, звернення до культурної спадщини античності, її «відродження» 

(звідси і походження терміна). Його провісниками стали поет Данте, художник Джотто та 

інші. Але родоначальниками Відродження вважаються Франческо Петрарка (1304—1374), 

автор «Книги пісень» і Джованні Бокаччо (1313—1375), автор «Декамерону». В малярстві 

першою була Флорентійська школа на чолі з Філліппо Брунеллескі (1377—1446), 

Донателло (1386—1466), Мазаччо (1401—бл.1428). Це період так званого «Раннього 

Відродження». Отже, перша в історії людства антифеодальна культура виникла в 

італійських містах-державах, які першими стали на капіталістичний шлях розвитку 

економіки й вибороли політичну незалежність в аристократії та князів церкви. Останні ж 

перейшли на позиції підтримки нової ідеологічної течії. Вони або породжували 

компромісні форми між ренесансним світоглядом і католицизмом, або обмежували 

розповсюдження гуманізму. Навіть в Італії (Флоренція, Венеція, Ріміні, Падуя, частково 

Рим) відомі ренесансні центри існували в тісному оточенні феодальних князівств і 

феодальних державних утворень на Європейському континенті. 

    З ХVI ст. розпочався перехід до первісного накопичення капіталів, довга і драматична 

перебудова економіки декількох західноєвропейських країн, формування перших 

національних держав і буржуазних націй. Дивним чином в авангарді нових процесів стали 

країни, мало зачеплені ідеями Відродження — Північні Нідерланди, Англія, Швеція, 

частково — німецькі князівства. Найпарадоксальніша ситуація склалася в Італії, класичній 

країні Відродження. Дрібні італійські князівства на чолі з Папською державою пішли 

консервативним шляхом зміцнення феодальних відносин. Це спричинило кризу ідей 

Відродження після 1527 року, скорочення капіталістичних виробництв, обвал авторитету 

римських пап, Контрреформації і посилення позицій інквізиції в усіх суспільних галузях, 

загальмувало процес об'єднання конгломерату дрібних італійських держав у єдину державу 

на 450 років. (Італія стане єдиною державою лише в середині XIX століття.) 

     Посилив свої позиції європейський протестантизм — через занепад авторитету папської 

влади. В Німеччині зміцнило позиції лютеранство. В Англії виникло англіканство, де 

головою віровчення став світський володар — король Генріх VIII. Відтак Британія офіційно 

відмовилась надсилати у Рим гроші та не визнавала верховенства папи в державі. За 

папський рахунок свої позиції посилили навіть італійські князівства. У місто Ріміні 

повернувся Сіджизмондо Малатеста, володар міста. А венеціанські дожі підпорядкували 

собі папські міста Червію та Равенну. Римським папам знадобилось кілька десятиліть, аби 

потроху відновити свої позиції тільки в Італії. Однак західноєвропейська спільнота 

назавжди розкололася на два релігійні табори — католицизм і протестантизм. 



 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому проявляються основні риси романського стилю? 

2. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди в романському стилі  

3. У чому проявляються основні риси монументалізму? 

4. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди монументалізму 

5.  У чому проявляються основні риси готичного стилю? 

6. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди в готичному стилі 

7. У чому проявляються основні риси Ренесансу? 

8. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди в стилі Ренесансу 

 

      Домашнє завдання: законспектувати матеріал з теми та дати відповіді на питання для 

самоперевірки. 

     Рекомендована література: Чорний І. В. Культурологія. – К., 2017; Чорненький Я.Я. 

Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2017. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

