
УРОКИ 17-18 42гр.(01.10.2021) Основи архітектури 

ТЕМА : АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГІПТУ. 

ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТІВНІ ОСОБЛИВОСТІ, 

ХАРАКТЕРНІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ.  

1. Матеріали для виготовлення конструкцій.  

2. Скульптурне оформлення. 

3. Настінні розписи.  

 

 

Особливості архітектури Стародавнього Єгипту багато в чому визначив 

той факт, що в цій країні не було будівельного лісу. Основна рослинність для 

будівництва - пальми, що дають дерево поганої якості, і очерет. Тому основним 

будівельним матеріалом був камінь. 

Кам'яна архітектура Стародавнього Єгипту в першу чергу служила 

потребам релігії. Палаци, житлові будинки будувалися з легких і нетривких 

матеріалів. З каменю зводилися лише храми богів і комплекси гробниць, 

причому будувалися вони на століття. Природно, що саме ці кам'яні споруди 

дійшли до наших днів, витримавши випробування часом.  

Саме в Єгипті починається історія архітектури. До сих пір безліч туристів 

приїжджає подивитися на єгипетські піраміди. Не дарма вони названі одним з 

семи чудес світу. Таємниці єгипетських пірамід розбурхують уяву. Вчені до 

цих пір відкривають все нові дивовижні властивості пірамід. За ці довгі 

тисячоліття історії Стародавнього Єгипту , що не піддаються справжньому 

усвідомленню , неможливо встановити точні археологічні дати, тому при цьому 

стані наших знань пам'ятники архітектури Єгипту доводиться класифікувати в 

порядку проходження сучасних їм династій. 

Основне розуміння староєгипетської архітектури засноване на вивченні 

споруд найбільш збережених - релігійних пам'яток. Архітектуру Стародавнього 

Єгипту зазвичай поділяють на 5 періодів: 

 архітектура Раннього царства,  

 архітектура Стародавнього Царства, 

 архітектура Середнього царства, 

 архітектура Нового царства, архітектура Пізнього царства.  

Століття змінювалися століттями. Кожен новий період приносив значні 

зміни в архітектурі. То споруджувалися величезні піраміди, то гробниці і 

скельні храми, якімали тільки внутрішні обсяги. Однак, в цілому, 

давньоєгипетська архітектура відрізнялася одноманітністю. Є риси, які 

залишаючись незмінними, пройшли через всі етапи розвитку давньоєгипетської 

архітектури. Є приклади, коли в Єгипті одні і ті ж речі виготовлялися одним і 

тим же способом, починаючи з ранніх династій і закінчуючи періодом 

римського панування, тобто протягом цілих 3500 років.  

Одноманітність методів будівництва пояснюється також і географічною 

ізоляцією Єгипту від інших цивілізованих країн, де жили вправні будівельники, 



а це позбавило єгипетських зодчих такої необхідної в цій справі конкуренції в 

архітектурі. Протягом століть склалися відмінні риси архітектури 

Стародавнього Єгипту: сувора симетрія, геометрізм форм, ритмічне повторення 

ідентичних образів, тяжкість, величезні розміри, грандіозність, велич. 

Монументальність, що корениться в усій природі єгипетського зодчества, в 

кожен окремий період його історії знаходить інше втілення. 

Піраміда вражає і пригнічує своєю грандіозністю. Монументальність 

піраміди виражається усіма особливостями її архітектурної композиції: 

геометризмом форми, лаконізмом, величним спокоєм, відсутністю декору. 

Покривають всю її зовнішню поверхню гладкі поліровані плити вапняку , що 

створюють враження моноліту ідеальної геометричної форми. 

Монументальність храмів Нового царства проявляється в величності пропорцій, 

грандіозності їх розмірів, обов'язкове введення масштабу. Деталь, що повторює 

в меншому розмірі форму, домінуючу в спорудженні, підкреслює величину 

споруди.  

Давньоєгипетська архітектура відрізняється винятковою умовністю. Для 

неї характерна своєрідна система символів. Типи споруд: житло покійних, 

житло богів, житло живих. Характерною особливістю архітектури 

Стародавнього Єгипту була галерея (коридор). Великі колонні зали і двори 

були галерейного типу, про це свідчать напрямок укладання балок і 

спрямованість настінного розпису на опорах. Внутрішні кімнати і приміщення 

слідували одна за одною в одному напрямку і вздовж однієї осі. Розташування 

та суміжності окремих приміщень відповідають галерейному плануванню, 

зазвичай вона була лінійною. 

Починаючи з святилища, в архітектурі храмових споруд Стародавнього 

Єгипту, від входу, кімнати і зали ставали все більш просторими, збільшувався 

обсяг приміщень, висота стель зростала. Будівля розкривалося, подібно до 

квітки рослини. Протилежної концепцією єгиптяни користувалися при 

будівництві пірамід. Центральна планування споруди представляє рідкісний 

виняток. В єгипетських спорудах того часу камені клалися без розчину і без 

всяких штучних зв'язків. Судячи з деяких збережених колонах храму в Карнаці, 

перед укладанням каменю єгиптяни кантуватися начисто лише ліжку і 

вертикальні шви; лицьова ж поверхню каменів обтісує після закінчення 

будівництва будівлі. Згодом цим прийомом користувалися греки. Зовнішні 

форми будівель були дуже простими: похилі і прямосторонніе піраміди і 

призми. Вікна не були характерним елементом для будівель древніх єгиптян, 

вони зустрічалися вкрай рідко лише на фасаді будівлі. 


