
УРОКИ 19-20 41 гр. (28.09.2021) Основи архітектури 

ТЕМА : АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ. ПЛАНУВАЛЬНІ ТА 

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРНІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ. 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ. 

 

 

Особливості архітектури Стародавнього Єгипту багато в чому визначив 

той факт, що в цій країні не було будівельного лісу. Єгипетські піраміди 

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 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, що мали 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 цієї галерейного плануванні, 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 розкривалася, подібно до квітки 

рослини. Протилежною 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 колон храму в Карнаці, 

перед укладанням каменів, єгиптяни кантували начисто лише ліжка і 

вертикальні шви; лицьова ж поверхня каменів обтісувалася  після закінчення 

будівництва будівлі. Згодом  цим прийомом користувалися греки. Зовнішні 

форми будівель були дуже простими: похилі і прямосторонні піраміди і призми. 

Вікна не були характерним елементом для будівель древніх єгиптян, вони 

зустрічалися вкрай рідко лише на фасаді будівлі. Як наслідок - простота 

архітектурних форм, поверхні . 

Основним будівельним матеріалом в Стародавньому Єгипті був 

камінь.  



На кордонах долини Нілу, в каменоломнях, добували різні породи 

каменю. Найбільш відомим був Асуанської граніт. І в наші дні в Асуані в 

стародавній каменоломні на дні можна побачити кам'яний обеліск, наполовину 

вирізаний у скелі. Не менш відомий був Турський вапняк, що видобувався 

поруч з Мемфісом. Облицювальні плити більшості пірамід виготовлені саме з 

нього. З твердих порід каменю вони використовували порфір і диорит. 

Застосовувався древніми будівельниками і піщаник. Іноді спеціально 

підбиралися каміння різних кольорів і відтінків для створення певних колірних 

гам і комбінацій. В каменоломні Стародавнього Єгипту, де добували камінь, 

мало доступ лише дуже обмежене коло осіб. Видобуток каменю і його обробка, 

мабуть, повністю перебувала в руках держави. Як з'ясувалося, єгипетські 

майстри не мали права споруджувати будівлі з каменю, бо кам'яне будівництво 

було строго обмежене.  

Будинки споруджувалися з цегли. Через нестачу пального матеріалу і 

деревини цеглини сушилися під променями сонця. Із цегли були побудовані 

гробниці архаїчного періоду, піраміди Середнього царства і деякі великі 

житлові споруди. Деревини для будівельних робіт не вистачало. З привізної 

виготовляли меблі, а також використовували її для обробки приміщень знаті. 

Тоді з чого ж будували свої житла прості люди? Жаркий сухий клімат Єгипту, 

велика кількість мулу і очерету визначили характер будівельних матеріалів: 

обмазаний глиною очерет, цегла з нільського мулу з соломою. Житла простих 

людей і невеликі святилища в архаїчні часи будували з очеретяних циновок, 

дверні прорізи теж завішували циновками більш тонкої роботи, які плели з 

трави і соломи. Пізніше житла бідняків стали зводити з глини, традиція ця 

збереглася в Дельті до теперішнього часу . 

Будинки Стародавнього Єгипту - якими вони були? 

 Житлова архітектура Стародавнього Єгипту мала свої особливості, які 

склалася тисячоліття назад, і потім залишалася незмінними протягом цих 

тисячоліть. Найперші будинки єгиптян були дуже примітивними. Будувалися 

вони приблизно так: стебла папірусу зв'язували на землі за допомогою 

пальмових мотузок на подобу великих циновок. Встановлені вертикально, ці 

циновки утворювали стіни хатини. Іноді їх на кілька сантиметрів закопували в 

землю, але часто просто залишали стояти на землі. Щоб такій стіні надати 

більше міцності, пачки стебел додатково прив'язували по горизонталі вгорі і по 

вертикалі - на кутах.  

Єгипетські селяни в наші дні живуть в цегляних будинках, але, коли їм 

доводиться проводити багато часу в полі, вони роблять для себе точно такі 

хатини, правді, замість папірусу використовують стебла кукурудзи, яку в 

Стародавньому Єгипті ще не знали. До моменту об'єднання Єгипту замість цих 

матеріалів стали використовувати глиняні цеглини. Суху, тверду землю 

розбивали палицями і насипали в кошики. З води, землі і різаної соломи ногами 



змушували «тісто» для цегли, яке потім розкладали по формам. Іноді для такого 

«тесту» просто брали видобуту в Нілі бруд. Цегла залишали на кілька днів на 

сонці - до повного їх затвердіння. Були в той час чорні цеглини з суміші глини з 

рубаною соломою. Однак найдавніші єгипетські цеглини були жовтого 

кольору. Саме їх виявили на розкопках пірамід Мемфіса. Обпалювати цеглу 

стали набагато пізніше, в епоху Середнього царства в історії Стародавнього 

Єгипту. Робилося це досить рідко через відсутність горючих матеріалів. З тих 

пір і багаті, і бідні єгиптяни жили в будинках, побудованих з такої цегли-

сирцю. Чому так? Хіба не було інших будівельних матеріалів? Кам'яне 

будівництво в Єгипті було суворо обмежено. Як з'ясувалося, єгипетські 

майстри не мали права споруджувати житлові будинки з каменю. Камінь йшов 

тільки на будівництво єгипетських пірамід і храмів. З дерева житлові будівлі в 

Стародавньому Єгипті теж не будували через майже повну відсутність дерев. 

Єдине дерево, яке там росло - пальма - давало деревину поганої якості. Будинки 

бідних і багатих єгиптян можна було відрізнити тільки впорядкованістю, 

розмірами і оформленням. Будинки мали плоскі покрівлі на настилі з 

пальмових стовбурів. Пальмове дерево витримувати вагу покрівлі може лише 

за умови невеликих прольотів: цим пояснюється улаштування вузьких кімнат, 

схожих на коридори. 

На зображенні представлені типові плани будинків Стародавнього 

Єгипту. 

Плани будинків Стародавнього Єгипту 

 

 
Будинки багатих і знатних єгиптян У багатих будинках було близько 10 

кімнат, а в будинках бідняків кімната була всього одна. На першому малюнку в 

центрі будівлі в оточенні кімнат знаходиться внутрішній дворик. На другому - 

кімнати знаходяться по обидва боки від слабо освітленого коридору, який веде 

в обгороджений дворик. Дворик часто оточувала галерея. 

 Житла знаті будувалися з цегли, з каменю же робилися лише бази колон і 

обрамлення дверей. Освітлення і одночасно вентиляція здійснювалися за 



допомогою вузьких вертикальних отворів, дуже схожих на бійниці; закриті 

тільки фіранками, отвори йдуть від підлоги до стелі, завдяки чому зовні і 

всередині приміщення відбувається безперервний обмін нерівномірно нагрітих 

шарів повітря: створюється ідеальна вентиляція без протягів. Стіни будинків 

багатих і знатних єгиптян покривали штукатуркою і прикрашали розписами. 

Праву частину будинку знатного єгиптянина становила центральна кімната і 

дві-три інші - прийомні. Житлова частина складалася зі спальні хазяїна з 

умивальних, жіночих приміщень і комор. У багатих будинках були влаштовані 

ванні кімнати і вбиральні. Стіни умивальних облицьовували каменем, який 

охороняв від водяних бризок необпалений цегла кладки. Пол був покритий 

плитками. У всіх багатих єгиптян були обгороджені високими стінами сади з 

басейнами. У стіні були два входи - головний і особливий для слуг; від 

головного входу до дверей будинку вели доріжка. Багаті будинки і навіть 

палаци виходили на вулицю глухою стіною, оскільки єгиптянам були чужі 

монументальні фасади, які свідчать про багатство і розкоші жителів: народи 

Сходу бояться порушити заздрість, виставляючи розкіш напоказ. 

Будівлі були зроблені легко і укладали відповідно до клімату, багато 

повітря. У них було багато ґратчастих вікон, і всі стіни в житлових кімнатах 

представляли собою, в значній мірі, прості щити, на зразок наявних у багатьох 

японських будинках. У разі вітру і піщаної бурі можна було опускати 

яркопофарбовані штори. Навіть палац фараона, хоча, зрозуміло, і укріплений, 

був побудований так же легко. Тому міста Стародавнього Єгипту зовсім зникли 

або залишили після себе купи сміття, серед яких подекуди трапляються 

незначні залишки обрушилися стін. Ліжка, крісла, стільці і скриньки чорного 

дерева з інкрустаціями зі слонової кістки найтоншої роботи становили 

найголовніші предмети обстановки. Дуже мало або навіть зовсім не 

користувалися столами, але дорогоцінні посудини з алебастру і іншого цінного 

каменю, з міді, а іноді з золота і срібла, містилися на підставках і стійках, 

піднімають їх над підлогою. Підлоги були встелені важкими килимами, на яких 

часто сиділи гості, особливо дами, що віддавали перевагу їх крісел і стільців. 

Єгиптяни пристрасно любили природу і життя на відкритому повітрі. Будинки 

знатних людей були завжди оточені садом, де росли фігові дерева, пальми і 

сікомори, були влаштовані виноградники і альтанки і був викопаний перед 

будинком ставок з облицюванням з каменю. Безліч слуг і рабів виконували 

роботи, як в будинку, так і в саду; головний управитель завідував усім 

будинком і маєтком, а головний садівник керував роботами по догляду і 

обробленню саду. Це був рай знатної людини. Тут вона проводила вільний час 

зі своїм сімейством і друзями, граючи в шашки, слухаючи гру на арфі, флейті і 

лютні, дивлячись на повільну і струнку танець своїх одалісок, в той час як його 

діти гралися серед дерев, плескалися в ставку, грали в м'яч , ляльки і т. п. 

Будинки бідних єгиптян 



Будинки бідних городян були схожі один на інший: як вікон служили 

невеликі квадратні отвори в стіні на досить високому рівні. Підлогою біднякам 

служила добре втоптана земля. Бідний робочий люд жив на тісних вуличках, де 

діти грали прямо на дахах будинків, перестрибуючи з одного будинку на інший. 

Житлові будинки бідняків в містах та селах Стародавнього Єгипту багато в 

чому були схожі. Про те як виглядали житлові будівлі часу VI - XII династій, 

можна дізнатися, вивчаючи моделі таких будинків, знайдені під час досліджень 

гробниць. В Дейр-ель-Медіні типовий житловий будинок ремісника складався з 

декількох приміщень, розташованих анфіладою, так що в кімнату можна було 

потрапити, тільки пройшовши через попередню. Будинки ремісників Ахетатона 

були схожі на оселі його колег з Дейр-ель-Медіні, вони стояли уздовж 

маленьких і вузьких вуличок одного району міста. На зображенні 

представлений житловий будинок ремісника в Стародавньому Єгипті - розріз і 

вигляд зверху 

 
З вулиці ми потрапляємо в передпокій або вітальню, в ній же знаходився і 

домашній вівтар. З передпокою двері вели в житлову кімнату з високою стелею, 

який підпирає дерев'яної колоною. Далі можна було пройти в спальню, кухню, 

комору і льох. Між спальнею і кухнею перебувала провідна на терасу сходи. 

Про те, як житлові будинки Стародавнього Єгипту виглядали зовні, нам відомо 

набагато менше; знайдені в гробницях макети і зображення на фресках 

показують в основному розташування кімнат і їх внутрішнє оздоблення. 

Швидше за все, зовні ці будівлі мало чим відрізнялися від сучасних будинків 

єгиптян, що проживають в сільській місцевості, будинків, які вдають із себе 

масивні споруди глибинної форми з маленькими віконцями. 

Домашнє завдання :  

виконати презентацію на тему «Архітектура Стародавнього Єгипту». 

Надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 


