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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:  

       Неоготика або псевдоготика — напрямок в архітектурі, що сполучає елементи готики 

з ясними композиціями, що йдуть від класицизму. Частка «нео» — вказівка, що стиль виник 

на новому етапі розвитку архітектури кінця 18—середини 19 ст. і є складовою частиною 

так званих історичних стилів. Ідея відродити готичну архітектуру на новому етапі належить 

англійським діячам з грошима і дозвіллям. У Британії добре збереглися зразки соборів, 

церков і замків доби готики і романського стилю, що сприймалися характерною рисою 

національної культури. На відміну від країн континентальної Європи, цікавість до готики в 

країні практично не вщухала протягом століть. Навіть запровадження протестантизму (у 

формі англіканства), відхід місцевого священства від католицизму, не увірвали цікавості до 

готичної архітектури. Її місцеві форми були підтримані професорами та студентами 

англійських університетів (Оксфорд, Кембридж) навіть у 17 столітті, ігноруючи досвід 

новітніх європейських стилів. Представник англійського класицизму 17 ст. архітектор 

Крістофер Рен вибудував вежу Томаса у Оксфорді з використанням готичних форм, 

ігноруючи і європейське надбання тогочасного бароко, і власний досвід. 

      У 18 столітті готичні форми як декор присутні в магнатських садибах англійських 

аристократів. Моду на готичний декор в інтер'єрі започаткував Хорас Волпол, що справило 

враження не тільки на друзів чи візитерів до його садиби.  

    Модернізм (дослівно — «осучаснений», від лат. modernus — сучасний) — це 

філософський і мистецький рух, який поряд з культурними течіями та змінами виник через 

широкомасштабні та далекосяжні трансформації у західному суспільстві в кінці 19 — 

початку 20 століть. Серед факторів, що формували модернізм, були розвиток сучасних 

індустріальних суспільств та швидке зростання міст, а потім реакції на жахи Першої 

світової війни. Модернізм також відкинув визначеність мислення просвітництва, хоча 

багато модерністів також відкидали релігійну віру. 

     Модернізм, як правило, включає діяльність та творіння тих, хто відчував традиційні 

форми мистецтва, архітектури, літератури, релігійної віри, філософії, соціальних 

організацій, діяльність щоденного життя і науки стали непристосованими до своїх завдань 

і застаріли в нове економічне, соціальне та політичне середовище сформованого повністю 

індустріалізованого світу. Заборона поета Езра Паунда 1934 р. «Зробити це новим!» був 

наріжним каменем підходу руху до того, що він бачив як застарілу культуру минулого. У 

цьому дусі його інновації, як роман потоку свідомості, атональна (або пантональна) та 

додекафонія музики, дивізіоністський живопис та абстрактне мистецтво, мали всі 

попередники у 19 столітті. 

    Помітною характеристикою модернізму є самосвідомість та іронія стосовно 

літературних та соціальних традицій, що часто призводило до експериментів із формою, 

поряд із застосуванням прийомів, що привертали увагу до процесів та матеріалів, що 

використовуються при створенні картини, поеми, будівлі, творів мистецтва, тощо. 

Модернізм явно відкинув ідеологію реалізму та використали твори минулого шляхом 

використання репресій, інкорпорації, переписування, рекапітуляції, ревізії та пародії. 



У той час як одні вчені бачать, як модернізм продовжується в 21 столітті, інші бачать, що 

він перетворюється на пізній модернізм або високий модернізм. Постмодернізм — це відхід 

від модернізму і спростовує його основні припущення. 

   Неокласици́зм (від грец. νέος — «молодий, новий» і «класицизм», новий класицизм) — 

стиль у світовому мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі) та архітектурі кінця 

18 — початку 19 ст. Назва неокласицизм використовується для того, щоб відрізняти цей 

стиль від спорідненого з ним класицизму кінця 17 ст. Хронологічно неокласицизм слідує за 

рококо і є своєрідною реакцією на нього. В німецькій та російській літературі для 

позначення стилю кінця 18 століття зазвичай використовують термін класицизм або новий 

класицизм, а неокласицизмом називають «ретроспективний» стиль початку 20 століття. 

   Конструктиві́зм (від лат. constructio — побудова) — авангардистський метод (стиль, 

напрямок) в образотворчому мистецтві, архітектурі, художньому конструюванні, літературі 

(див. Конструктивізм у літературі), фотографії, оформлювальні на декоративно-

прикладному мистецтві, що отримав розвиток в 1920 — початку 1930 років. 

Характеризується суворістю, геометризмом, лаконічністю форм і монолітністю 

зовнішнього вигляду. 

    В архітектурі конструктивізм обстоює раціональну доцільність, економність, лаконізм у 

засобах вираження. Прагнучи поєднати мистецьку творчість з виробництвом, 

конструктивізм відкидає практично не вмотивовану декоративність, схематизує мову 

мистецтва. В образотворчому мистецтві та літературі прихильники конструктивізму 

надавали великого значення техніцизму, штучним конструктивним формам, абстракціям 

тощо. Найвідомішою була творчість німецького Баухаусу (1919-1933). На думку деяких 

вчених, у СРСР у 1932–1936 рр. мав місце «перехідний стиль», названий умовно 

«постконструктівізм». 

    Скандинавський класицизм — стиль архітектури, який набув розквіту в 

скандинавських країнах (Швеція, Данія, Норвегія і Фінляндія) в період між 1910-м і 1930-

м рр. До того, як інтерес до цього періоду відновився у 1980-х роках (кілька наукових 

досліджень і публічних виставок), скандинавський класицизм розглядався лише як 

перехідний період між двома набагато більш відомі архітектурними стилями, північним 

модерном (часто розглядається як тотожний або паралельний модерну) і функціоналізмом 

(він же модерн). Скандинавський класицизм був не ізольованим явищем, а виник на ґрунті 

традицій класицизму, які вже існували в північноєвропейських країнах, і нових ідей, які 

з'являлися в германомовних культурах. Скандинавський класицизм, таким чином, може 

бути охарактеризований як поєднання прямого і непрямого впливів автохтонної та 

неокласичної архітектури з характерними рисами модернізму від німецького Веркбунда 

(особливо їхньої виставки 1914-го року) і до Еспрі нуво середини двадцятих років, 

породженого Ле Корбюзьє. 

    Північний модерн (англ. National Romantic style) — умовна назва архітектури країн 

зламу XIX—XX ст., розташованих навколо Балтійського моря. В скандинавських країнах 

має назву «національний романтизм» або «національний романтичний стиль». Один з 

напрямків модерну. У другій половині XIX ст. низка країн Західної Європи переживала 

економічне піднесення і становлення капіталістичних відносин. Розпочався будівельний 

бум і зміцніла торгівля. Візуальним виразником всіх цих процесів були стилістика 

історизму (еклектизм) та новонароджений стиль модерн. Розповсюдження нового стилю 

збіглося з піднесенням національного самовизначення та формуванням з народів націй. 

Самоствердження було притаманно навіть таким давнім монархіям, які існували в Швеції 



та Данії. Так, національне відродження збіглося з культурним піднесенням у Фінляндії та з 

національним варіантом модерну, котрий в літературі називають «Національним 

романтичним стилем». 

     Маючи декотрі спільні стилістичні риси із загальноєвропейським стилем модерн, стиль 

в скандинавських країнах доволі швидко отримав національне забарвлення. Низка митців 

скандинавських країн звернулась до спадщини національного середньовіччя, творчо їх 

доповнила і переробила. Практика Всесвітніх виставок вимагала демонстрації 

національних здобутків у промисловості і в культурі. Розпочалось виставкове змагання в 

демонстрації власних досягнень у побудові національних павільйонів тощо. Події 

Всесвітніх виставок широко висвітлювали різні періодичні та ілюстровані видання. 

Чималий внесок у популяризацію нового стилю внесла буржуазна реклама, що теж 

переживала піднесення. Новим розділом тогочасної реклами була саме реклама 

архітектурних бюро та приватних архітекторів, що часто переходили на новомодну 

стилістику модерну. Проекти столичних митців вивозили у віддалені села, де виникали 

дивовижні споруди, абсолютно несхожі на місцеві будівельні традиції. Так, консультантом 

з будівництва при дипломаті Швеції в Санкт-Петербурзі служив архітектор Гуннар 

Свенсон. Його замовником став хірург Федоров С.П., котрий вибудував власну садибу в 

селі Воробйово в калузькій глибинці. За проектом шведа Ф. Лідваля вибудували споруду 

на вулиці Хрещатик у місті Київ, хоча Лідваль не жив в Україні. Ця практика не була 

одиничною. Короткий термін існування стилю модерн тим не менше дав масову забудову 

як в столичних, так і в провінційних містах багатьох країн. 

     Завдяки цьому стиль модерн та його національні варіанти швидко перетнули кордони 

держав і столиць і докотились до віддалених провінцій, серед них і далеко на південь від 

Балтики. 

    Еклекти́зм, також екле́ктика, вибірковість (грец. εκλεκτός, «вибраний»; від грец. εκλέγω, 

«обирати») — у найширшому значенні — механічне поєднання в одному вченні 

різнорідних, органічно несумісних елементів, які запозичуються з протилежних концепцій. 

Еклектизм — був напрям у давньогрецькій філософії доби еллінізму, в 2 столітті до н. е., 

для якого характерні поєднання елементів різних філософських систем і тенденція до 

нівелювання відмінностей між ученнями і школами. Еклектизм був більш-менш поширений 

у школах епікурейців, стоїків, академіків, перипатетиків, кініків. 

   Деконструктиві́зм — напрям в сучасній архітектурі, заснований на застосуванні в 

будівельній практиці ідей французького філософа Жака Дерріда. Іншим джерелом 

натхнення деконструктивістів є радянський конструктивізм 1920-х рр. Для 

деконструктівістських проектів характерні візуальна ускладненість, несподівані зламані 

форми, підкреслено контрастне вторгнення в міське середовище. 

    Як самостійна течія деконструктівізм сформувався в кінці 1980-х рр. (роботи Пітера 

Айзенмана і Даніеля Лібескінда).  Теоретичною підосновою руху стали міркування Ж. 

Дерріда про можливість архітектури, яка вступає в конфлікт, «розвінчує» і скасовує саму 

себе.Подальший розвиток вони отримали в періодичних виданнях Рема Колгаса. 

   Хай-тек (Гай-тек) (скорочення від англ. high technology — високі технології) — 

стилістичний напрям у сучасній архітектурі та дизайні, зорієнтований на функційність, 

науковість, елітне обслуговування архітектурою з застосовуванням високих технологій. 

Як стилістичний напрямок хай-тек ще вивчається (2010 р.). Вважають, що він виник в 

надрах постмодернізмової архітектури 1970-х рр. Головними теоретиками та практиками 

хай-теку були архітектори Британії, Японії, США. Серед них — японець Кендзо Танге, 



італієць Ренцо Піано, англійці Норман Фостер, Ніколас Гримшоу, Річард Роджерс, 

американець Філіп Джонсон. Історик архітектури і сам архітектор з США Чарльз Дженкс 

(Charles Alexander Jencks, 1939 p., Балтімор) розробив класифікацію, за якою хай-тек — це 

пізній модернізм, пік його розвитку. 

    Кінетична архітектура — інноваційний напрям сучасної архітектури. Це рух споруди 

або її частин під впливом природних чи штучних сил. По-іншому, кінетичну архітектуру 

можна назвати динамічною. В основі цього напряму домінує рух. Як сказав Крістоф Баудер, 

один із прихильників та першопочатківців кінетичної архітектури: «Кінетична архітектура 

є наступним кроком до створення нашого оточення. Архітектура завжди була відома як 

статична, тверда і важка. Архітектура в майбутньому буде адаптуватися до наших потреб і 

очікувань, оскільки, зміна — постійний процес нашого часу. Нашому оточенню необхідна 

здатність змінюватись». 

    Рухливі архітектурні елементи були відомі ще з часів Середньовіччя: потрапити в замок, 

оточений ровом, було можливо тільки за допомогою підйомного мосту. Це перші приклади 

застосування рухомих елементів в архітектурі. Однак в тому, що стосується будівель зі 

складною інженерною кінетичною системою, перші розробки з'явилися тільки в XX 

столітті, коли розвиток техніки досяг відповідного рівня. Саме тоді кінетична архітектура 

виявилася в центрі уваги авангардистів, правда, поки лише як красива теорія. Архітекторів 

авангарду приваблювала в першу чергу теорія, краса ідеї, а технічні можливості рухомих 

будинків на практиці їх не дуже цікавили. У 40-ві роки експерименти з рухомими частинами 

будівель продовжилися в Америці та Радянському Союзі, на жаль, ці досліди залишилися 

на папері. Почало з'являтися багато проектів з натяками на кінетичнуархітектуру, але жоден 

так і не реалізувався. Лише останні 15-20 років «Архітектура, що рухається» почала 

реалізовуватись і набула неабиякої популярності. 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому проявляються основні риси стилю неоготики? 

2. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди в стилі неоготики. 

3. У чому проявляються основні риси модернізму? 

4. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди модернізму 

5.  У чому проявляються основні риси конструктивізму? 

6. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди в стилі конструктивізму 

7. У чому проявляються основні риси еклектики? 

8. Знайдіть і запишіть найвідоміші споруди в стилі еклектики 

 

      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

