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ПЕРЕДМОВА 
Дисципліна «Критика сучасних архітектурних теорій» є дисциплі-

ною вибору вишу і вивчається студентами кваліфікаційного рівня «ма-
гістр» спеціальності «Архітектура будівель і споруд». 

Дані методичні вказівки призначено для підготовки студентів до 

семінарських занять та самостійної роботи студентів при виконанні 
індивідуальних навчально-дослідних завдань та підготовки до про-

міжних і підсумкового модульних контролів.  

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета даної дисципліни полягає у формуванні аналітичного та 

критичного ставлення до основних засад архітектурної творчості в 

рамках сучасної архітектурної та містобудівної ситуації, а також у 

з’ясуванні специфіки творчої роботи архітектора у взаємодії із ін-

шими творчими спеціальностями. 

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

• історичні витоки сучасних архітектурних концепцій та теорій; 

• понятійно-термінологічний апарат, дотичний до сучасного 

архітектурного формотворення; 

• типологічні особливості архітектурних теорій; 

• основні концептуальні спрямування в новітній архітектурній 

практиці; 
• зміст і особливості ідейних та творчих позицій провідних 

майстрів новітньої світової та вітчизняної архітектури. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• визначати сутність та критично оцінювати ідейно-творчий 

зміст різноманітних теоретичних та творчих концепцій архі-
тектури; 

• застосовувати теоретичні положення в проектній діяльності 
для оптимального вирішення творчих завдань; 

• визначати цілі та шляхи створення власного арсеналу формо-

творчих засобів в різних проектних ситуаціях; 

• на основі отриманих знань та у взаємодії з теоретичними по-

ложеннями суміжних дисциплін приймати обґрунтовані, ра-

ціональні та оригінальні проектні рішення, формуючи влас-

ний погляд на творчі процеси. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів: два 

вивчаються в 10-му семестрі і два - в 11-му семестрі. Зміст 1 і 2 мо-

дулів охоплює історичних період від зародження архітектурної тео-

рії до першої половини  ХХ ст., зміст 3 і 4 модулів охоплює архітек-

турні теорії другої половини ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. 
Зміст навчальної дисципліни за модулями наведено в табл. 1 і 2. 

 

Таблиця 1 

МОДУЛЬ 1 (10 семестр) 

Змістовий 

модуль 1 

Основи архітектурної критики та  

історичні передумови становлення  

сучасної теорії архітектури 

1 2 3 

Тема 1 Основи 

критики 

архітекту-

рних тео-

рій. Архі-
тектурний  

трактат 
Вітрувія 

Критика як галузь аріхтектурознавства. 

Понятійно-термінологічний апарат теорії та 
критики архітектури.  

Об’єктивізм і суб’єктивізм архітектурної діяль-

ності. Предмет, метод та специфіка критики ар-

хітектурних теорій. Функції та типологія крити-

ки архітектурних теорій. Поняття творчості, 
формотворення, стилю, стильової парадигми, 

концептуального дискурсу. Індивідуальність 

архітектора і межі формотворчого пошуку 

Марк Вітрувій Полліон і його трактат «Де-

сять книг про архітектуру». Змістовна струк-

тура трактату. Тріада Вітрувія та її визначне 

методологічне значення. Вплив на розвиток 

архітектурної теорії і практики 

Тема 2 Архітекту-

рні тракта-

ти доби 

Відро-

дження, 

бароко та 

класициз-
му 

Цивілізаційні та гуманістичні корені теорій 

доби Відродження. Становлення архітектурної 
теорії та її роль. Леон Батиста Альберті та його 

„Чотири книги про архітектуру”. Джакомо Ві-
ньйола і його праця „Правило п’яти ордерів в 

архітектурі”. Андреа Палладіо „Чотири книги 

про архітектуру”. Леонардо да Вінчі - універ-

салізм генія 
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продовження табл. 1. 

1 2 3 

  Суспільні та ідеологічні витоки бароко. 

Контрреформація. Формотворчі концепції ба-

роко та рококо в архітектурі. Синтез живопису, 

скульптури, архітектури. 

Філібер Делорм  та його «Нові винаходи для 

доброго і недорогого будівництва». Франсуа 

Блондель і його  «Курс архітектури». Джовані 
Батіста Піранезі і його праця «Про велич архі-
тектури Риму». Клод Ніколя Леду і його праця 

«Архітектура та її відношення до мистецтва, 

звичаїв та законів».  Проект міста Шо. Симво-

лізм Е.Булле. 

Основні теоретичні принципи архітектурного 

формотворення в епоху класицизму. Паладіа-

нізм в Європі та США. Президент 
Т.Джефферсон і його архітектурні вправи 

Тема 3 Архітекту-

рні теорії 
ХІХ –  

початку 

ХХ ст. 

Архітектурний історизм ХІХ ст. і його ідейні 

витоки. Неостилі – адаптивні методи архітек-

турного формотворення. Естетизація архітек-

турної творчості в тріумвіраті «живопис-

скульптура-архітектура». Карл Фрідріх Шин-

кель, Готфрід Земпер 
Усвідомлення цінності спадщини. Ежен Емма-

нуель Віоле ле Дюк vs. Джон Рескін. Форму-

вання принципів реставрації та реконструкції 
Англійський рух «мистецтв та ремесел» як ан-

титеза конвеєрній індустріалізації: У.Морріс, 
Ед. Берн-Джонс, У.Крейн. Ідеї Огастеса Пью-

джина, К.Зітте  та інших 

Технічний прогрес ХІХ ст. та його наслідки в 

архітектурі. Перехід від кустарного до про-

мислового виробництва. Основні винаходи 

ХІХ ст. та їх вплив на розвиток цивілізації. 
Всесвітні виставки. Нові матеріали і  
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продовження табл. 1 

1 2 3 

  конструкції. Інженери Д.Пакстон, Г.Ейфель, 

О.Перре, В. Шухов. Зростання ролі інженерної 
думки в архітектурі. Урбодизайн в концепції 
«міста-саду» Е. Говарда  

Модерн – перший архітектурно-дизайнерський 
стиль: ідейні принципи та різновиди. 
Провідні майстри та їх теоретичні погляди. 
Концептуальні засади творчості провідних ар-
хітекторів: Антоніо Гауді, Чарльз Р. Макінтош, 
Ектор Ґімар, Анрі ван де Вельде, Федір Шех-
тель. Український модерн: В.Городецький, 
Г. Артинов, С. Тимошенко, В.Кричевський та 
ін. Причини і наслідки відмирання модерну 

Теоретичні підвалини зародження сучасних 
архітектури (кінець ХІХ ст. - початок ХХ 

ст.). Чиказька школа. Функціоналізм в працях 
Луїса Саллівена. Веркбунд як центр західно-
європейської архітектури та дизайну (Петер 
Беренс, А. Ван де Вельде, В. Гропіус, 
Р. Майєр). Священна весна у Відні. О.Вагнер, 
Й. Ольбріх і Й.Гофман 

Критика модерну та зародження інтернаціо-

нального стилю: Адольф Лоос та його «Орна-

мент і злочин». Футуризм А. Сант-Еліа. 

Є.Говард і його концепція «міста-саду». 

Т.Гарньє і індустріальне місто 

Змістовий  

модуль 2 
Концептуальні основи архітектури  

міжвоєнної доби  ХХ ст. 
Тема 4 Ідейно-

теоретичні 
підвалини 
та розви-
ток міжво-
єнної архі-
тектури в 
США 

Розвиток американської архітектури 
20-х-30-х рр. Ф.Л.Райт як практик і теоретик. 
Концепція «органічної архітектури». Бозар 
Архітектура та просторовий розвиток великих 
американських міст. Хью Феррісс як модера-
тор забудови Манхеттена. Визначні реалізації. 
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продовження табл. 1 

1 2 3 

Тема 5 Баухаус в 
Німеччині: 
новаторські 
концепції 
синтезу 

архітектури 
і дизайну 

Баухаус – новий тип художньо-технічної шко-
ли. Зміст навчальної програми Баухауса. Тео-
ретичні концепції викладацького складу: Валь-
тер Гропіус, Ласло Моголі-Надь, Міс ван дер 
Рое, Василій Кандинський та ін. Марсель 
Бройєр. Втілення ідей Баухауса за океаном  

Тема 6 Теоретичні 
концепції 
архітекту-
ри добу 
модерніз-

му 

Ле Корбюзье як теоретик містобудування та 
архітектури. Основні творчі та теоретичні пра-
ці Ле Корбюзьє. Праця «Шлях до архітектури». 
СІАМ і Афінська хартія Вплив Корбюзьє на 
світову архітектуру 

Італійський фашизм і раціональна архітектура.  
Д. Терраньї. Націонал-соціалізм в Німеччині і 
тоталітарна архітектура 

Тема 7 Теоретичні 
концепції 
радянсько-
го аванга-
рду. Між-
воєнна ар-
хітектура 
на терито-
ріях сучас-
ної Украї-

ни 

Соціальна революція в Росії. Новий колекти-
візм і радянський авангард.  
Консерватори (І. Фомін, Ф.Шехтель, 
П.Жолтовський, О.Щусєв та ін.).  
Новатори (В.Татлін, К.Малевич, К.Мельников, 
І.Леонідов та ін.). 
ВХУТЕМАС: навчально-методичні та творчі 
принципи школи. Соцреалізм як тоталітарна 
антитеза авангарду 

Міжвоєнна архітектура в Радянській Україні. 
Теоретичні підвалини архітектури на українсь-
ких землях Другої Речі Посполітої 

 
Таблиця 2 

МОДУЛЬ 2 (11 семестр) 

Змістовий  

модуль 3 

Еволюція концепції архітектурного 
формотворення пізнього модернізму 

(50-ті – 70-ті рр. ХХ ст.) 
1 2 3 

Тема 8 Теорети-
чні кон-
цепції в  

Архітектура США повоєнних років. Case Study 
Programm: Чарльз і Рей Імз. Еволюція повоєн-
ної творчості піонерів сучасної архітектури:  
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продовження табл. 2 

1 2 3 

 архітек-

турі по-

воєнних 

років 

Ле Корбюзьє, Ф.Л.Райт, В.Гропіус. 

Ф.Джонсон, Р.Нейтра та ін.  Технологічні но-

вації Р.Б.Фуллера. Роль інженерної науки в 

архітектурі: П.Л.Нерві 
Тема 9 Концеп-

туальні 
підвали-

ни радян-

ського 

соцреалі-
зму та 

прагма-

тизму: 

теорія та 

практика 

Спілка архітекторів СРСР і її ідеологічна пла-

тформа. І.Жолтовський. К.Алабян. Експорт 
«сталінської» архітектури в країни соцтабору. 

Авторитаризм і кінець «сталінської» архітек-

тури. Провідні теоретики повоєнної радянської 
архітектури 

М.Хрущов і соціальні витоки боротьби з «над-

мірностями» в архітектурі. Масова стандарти-

зація (уніфікація, типізація) як чинник архітек-

турного примітивізму. Соціально-ідеологічний 

детермінізм «масової» архітектури 

Розпад СРСР і відродження інтересу до тоталі-
тарної архітектури в кінці ХХ - на початку 

ХХІ ст. 
Тема 10 Інтерна-

ціоналі-
зація та 

регіона-

лізація 

архітек-

тури 

Інтернаціональний стиль. Бруталізм П. та 

А.Смітсонів. Д.Стерлінг. О.Німеєр. М.Ямасакі.  
Теоретичні погляди Л.Кана.  

К.Танге і  теорії архітектурного метаболізму.  

А.Аалто і північна регіональна традиція. Ееро 

Сааринен.  

Архітектурні утопії 1960-х. Праця М.Рагона  

«Міста майбутнього». Екістика К.Доксіадіса 
Тема 11 Криза 

пізнього 

модерні-
зму і за-

родження 

постмо-

дернізму 

Теоретичні праці Б.Дзеві, З.Гідіона, Дж. Дже-

кобс, К. Лінча та ін.  

Р.Вентурі і його теоретичні праці «Складність і 
протиріччя в архітектурі» та «Уроки Лас Вега-

са». Теоретичні  та ідейні підвалини постмоде-

рнізму: історизм, контекстуалізм, алюзіонізм, 

орнаменталізм, символізм, тощо 

Праця Чарльза Дженкса «Мова архітектури 

постмодернізму» та її подальші версії. 
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продовження табл. 2 

1 2 3 

  Роберт Стерн та його праця «Традиція та вина-

хід в архітектурі: Бесіди та нариси» 

Творча практика провідних представників 

раннього постмодернізму: Ф.Джонсон, 

Р.Вентурі, М.Грейвз, Ч.Мур, П.Айзенман, 

Ч.Дженкс, та ін. 

Партиципативна архітектура та адвокативне 
проектування – реакція суспільства. Л.Кроль, 

Р.Ерскін. Адгоу-урбанізм, неовенакуляр 

Архітектурна творчість і природа. Аркологія 

П. Солері. Природа в архітектурній творчості 
Ф. Хундервассера 

Змістовий  

модуль 4 

Теоретичні концепції новітньої архітектури 

(1980-ті – 2010-ті рр.) 

Тема 12 Архітек-
турний 
біхевіо-
ризм і 

його тео-
ретичні  
підвали-

ни 

Людина і її поведінка в середовищі. Реакція 

архітектора. Праця Крістофера Александера 

«Pattern Language». Стереотипи поведінки в 

контексті міського середовища.  

Простір публічний, напівпублічний, приват-

ний. Праця Яна Геля «Життя поміж будинка-

ми». Практичні наслідки біхевіористичних те-

орій в архітектурі. Біхевіоризм і архітектурна 

ергономіка 
Тема 13 Екологі-

зація ар-
хітектур-
ної теорії 
та прак-
тики 

Філософські, соціальні, демографічні і полі-
тичні витоки екології як науки. Сталий розви-

ток і архітектура. Ресурсні потреби будівницт-

ва. Міста і оточуюче середовище. Архітектура 

в гармонії з рослинним світом. Праця Д.Вайнса 
«Зелена архітектура» 

Тема 14 Неомоде-
рністичні 
пошуки 

Хайтек як візуалізація і естетизація  технологі-
чних прогресу. Символізм хайтеку.  

Ренцо Піано, Річард Роджерс, Норман Фостер. 

Деконструктивізм Ф.Гері, Б.Чумі, Кууп Хім-

мельб(л)ау. Ф.Кандела – майстер залізобетон-

них оболонок 
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продовження табл. 2 

1 2 3 

Тема 15 Сучасний 
неоісто-
ризм і 
його 

предста-
вники 

Брюссельська школа: ідеологія «антиіндустрі-
ального спротиву». А.Россі та неораціоналізм.  
Рем Колгас і неоавангард. Теоретичні праці 
Р.Колгаса. Теоретичні концепції Леона Кріє – 
історичний урбодизайн. Праця Л.Кріє «Архіте-
ктура спільноти» 

Неоісторизм як ідеологічний інструмент де-
монстрації влади. Пряме відтворення. 
Неоісторизм і монументалізм на пострадянсь-
кому просторі. Влада і архітектура 

Тема 16 Концеп-
туальні 
спряму-
вання в 
архітек-
турі поч. 
ХХІ ст. 

Новітні тенденції в концептуальній архітекту-
рі. Quo vadis postmodernismo? Куди іде пост-
модернізм? Нелінійна архітектура. Пітер Ай-
зенманн, Заха Хадід, Даніель Лібескінд, Грег 
Лінн. Екологізація  архітектури. Дигіталізація 
архітектури. 

Тема 17 Архітек-
турні те-
орії і но-
вітня ар-
хітектур 
на прак-
тика 

України 

Особливості вітчизняного архітектурного про-
ектування. Функції і формати архітектурної 
критики в Україні. Нерозвинутість і роль реф-
лексії 
Спроби методологічних і загальнотеоретичних 

досліджень: Черкес Б.С. «Національна іденти-

чність в архітектурі міста», Лінда С.М. «Істо-

ризм у розвитку архітектури», Ремізова О.І. 
«Логічні структури композиційної мови архі-
тектури» 

Специфіка українського ринку архітектурних 

послуг. Характерні практичні реалізації. Мет-
рополісний та провінційний досвід: Київ, Хар-

ків, Дніпропетровськ, Рівне 

Висновки. Архітектурна теорія і практика – 

проблеми взаємостосунків. Архітектура теорія 

і критика – завдання на майбутнє 
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3. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Семінарські заняття покликані зміцнити та поглибити знання з 

окремих тем. Під час семінарських занять студенти обговорюють 

презентують та обговорюють результати виконання індивідуальних 

навчально-дослідні завдань, виконують критичний аналіз окремих 

уривків праць видатних теоретиків і критиків архітектури. 

Теми семінарських занять представлено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість 

годин 

1 2 3 

10 семестр 

1 Розгляд понятійно-термінологічного апарату тео-

рії та критики архітектури. Огляд інформаційних 

джерел з даної проблематики. Формування нави-

чок критичного аналізу.  

Аналіз трактату Вітрувія 

2 

2 Розвиток архітектурного формотворення в дома-

шинний період. Критичний аналіз уривків тракта-

тів Л.Б.Альберті, Л. да Вінчі, Д. Віньоли, А. Пал-

ладіо та інших авторів доби Відродження.  

Презентації та обговорення ІНДЗ №1 (рефератів) 

2 

3 Критичний аналіз  архітектурних теорій бароко та 

класицизму. Архітектурний історизм ХІХ ст. і йо-

го ідейні витоки.  

Презентації та обговорення ІНДЗ №1 (рефератів) 

2 

4 Технічний прогрес ХІХ ст. та його наслідки в ар-

хітектурі. Теоретичні концепції в творчості архі-
текторів і митців кінця ХІХ – початку ХХ ст. Роз-
гляд статей «Висотні адміністративні будівлі, що 

розглядаються з художньої точки зору» Луї Генрі 
Саллівена (1897), «Орнамент і злочин» Адольфа 
Лооса (1907), уривків з книги «Сучасна архітек-

тура» Отто Вагнера (1902), «Маніфесту футури-

стської архітектури» А. Сант’Еліа (1914) 

2 
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продовження табл. 3 

1 2 3 

5 Теоретичне підґрунтя архітектури міжвоєнної до-

би ХХ ст. Органічна архітектура Ф.Л.Райта та 

ідейно-теоретичні підвалини міжвоєнної архітек-

тури в США. Баухаус: новаторські навчальні кон-

цепції. Обговорення ІНДЗ №2 (критичних есе) 

2 

6 Критичний аналіз теоретичних концепцій у міжво-

єнний період в  Європі та США. Теоретичні та 

ідеологічні підвалини радянського авангарду.  

Проміжний модульний контроль №1 

2 

Семестр 11 

7 Еволюція концепції архітектурного формотворен-

ня пізнього модернізму (50-70-ті рр. ХХ ст.). Кон-

цепція співвідношення тіла і будівлі в 

праці «Модулор» Ле Корбюзьє (1948).  Маніфест 
Л.Кана «Порядок –це..» (1960). Діалектика орна-

менту і простоти в працях Р.Бенема «Орнамент і 
злочин: переконливий внесок А.Лооса» (1957) та 

Дж. Рікверта «Орнамент – це не злочин» (1975)  

2 

8 Криза пізнього модернізму. Діалектика функції і 
форми: Ф.Л.Райт та його «Американська архітек-

тура» (1955), Пітер Айзенман і його «Постфункці-
оналізм» (1976). 

Презен тації та обговорення ІНДЗ №3 (рефератів) 

2 

9 Теоретичні  та ідейні підвалини постмодернізму. 

Критичний аналіз уривків з праць Р. Вентурі 
«Складність і протиріччя в архітектурі» Ч. Дженк-

са «Мова архітектури постмодернізму». Презента-

ції та обговорення ІНДЗ №3 (рефератів) 

2 

10 Постмодерністичні  та неомодерністичні концепції 
архітектурі.неоічторизм, прме відтворенн, вдгок-

урбанізм, неоразцвонілзм,  неоекспресіонізм, 

структуралізм, деконструктивізм, мінімалізм. Нове 
дихання органічної архітектури 

2 

11 Обговорення ІНДЗ №4 (критичних есе) 2 

12 Куди іде постмодернізм. «13 пропозицій архітек-

тури постмодернізму» (1996) Ч. Дженкса.  

2 
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продовження табл. 3 

1 2 3 

 Нелінійна архітектура. Добріцина І.О. «Від пост-
модернізму до нелінійної архітектури» (2004) 

 

13 Критика архітектури в сучасних умовах. Статті  
О. Ремізової «Критика архітектури і архітектура 
критики» (2003), промова П. Голдбергера «Архітек-

тура критика в добу Твіттеру» (2012), статті А. Лан-

ге «Як стати архітектурним критиком» (2012),  Т. 

Фішера «Смерть і життя великої архітектурної кри-

тики» (2012).  Проміжний модульний контроль №2 

2 

 

4. ПРОМІЖНІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 
4.1. Проміжний модульний контроль №1 

Проміжний модульний контроль №1 проводиться наприкінці 10 

семестру у вигляді тестів за змістом лекцій змістових модулів №1 і 
2. Передбачається використання завдань різних типів: 

- закритого типу (множинний вибір, альтернативний вибір, вста-

новлення відповідності, встановлення послідовності, тощо); 

- відкритого типу (довільний виклад, доповнення). 

Приклади тестових завдань  наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 

Приклади тестових завдань до проміжного модульного  

контролю №1 

Тип Питання Варіанти відповідей 

1 2 3 

закритий з 
множинним 

вибором (декі-
лька варіантів 

відповіді) 

Кого з наступних пред-

ставників архітектури 

доби радянської архіте-

ктури  можна віднести 

до новаторів-

авангардистів? (обрати 

всі відповідні варіанти) 

а) Іван Жолтовський; 

б) Олександр Веснін; 

в) Іван Фомін; 

г) Костянтин Мельников 

закритий з 
множинним 

вибором (один 

варіанти 

Яке основне питання 

намагалися розв’язати в 

своїх теоретичних і 
практичних працях 

а) питання конфлікту між 

мистецтвом та техні-
кою; 

б) питання конфлікту між 
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продовження табл. 4 

1 2 3 

відповіді) Готфрід Земпер і 
Вільям Морріс? 

  архітектурою та технікою; 

в) питання конфлікту між 

мистецтвом та архітекту-

рою; 

г) питання конфлікту між 

архітектурою  та суспіль-

ством 

закритий з аль-

тернативним 

вибором (від-

повіді «так» 

або «ні») 

Першим відомим архітектором, який сформулював 

математичні основи вчення про перспективу був 

Донато Браманте 

закритий з 
встановленням 

послідовності 

встановіть хроноло-

гічну послідовність 

появи містобудівель-

них концепцій 

а) ідеальне місто Шо; 

б) Промислове місто; 

в) Сфорцинда; 

г) Променисте місто; 

д) місто Сонця 

закритий з 
встановленням 

відповідності 

Встановіть авторст-
во наступних теоре-

тичних праць, ство-

рених в добу еклек-

тики 

а) «Основи 

архітектури 

та її розви-

ток»; 

1) Герман Му-

тезіус; 

б) «Сучасна 

архітекту-

ра»;  

2) Луї Генрі 
Саллівен; 

в) «Прикла-

дне мистец-

тво і архіте-

ктура»; 

3) Отто Ваг-
нер; 

г) «Бесіди в 

дитячому 

садочку» 

4) Гендрік Пе-

трюс Берлаге 

відкритий з 
довільним ви-

кладом 

Вкажіть автора і назву теоретичній праці відстою-

вав ідею «примітивну хижу», утворену чотирма 

стовбурами дерев та  грубим двосхилим дахом з 
гілляччя 
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продовження табл. 4 

1 2 3 

відкритий з 
доповненням 

Перші теоре-
тики архітек-

турної реста-
врації мали 

діаметрально 

протилежні 
погляди на 
цей процес. 
Вкажіть ав-

торство наве-
дених нижче 
тверджень 

1) Реставрація, означає «найбільш 

тотальне руйнування, якого може 

зазнати будівля: руйнування, після 

якого не зібрати вже жодних свід-

чень <…> Неможливо, як неможли-

во воскресити мертвого, відновити 

щось, що було великим и прекрас-

ним в архітектурі» 

2) Реставрувати будинок  - не зна-

чить поновлювати його, ремонтува-

ти або перебудовувати; це означає – 

відновлювати його завершений 

стан, якого він міг ніколи і не мати 

до цього часу 

 

4.2. Проміжний модульний контроль №2 

Проміжний модульний контроль №2 проводиться наприкінці 11 

семестру у вигляді тестування за змістом лекцій змістових модулів 

№3 та 4. Приклади тестових завдань наведено в табл. 5. 

 

Таблиця 5 

Приклади тестових завдань до проміжного модульного  

контролю №2 

Тип Питання Варіанти відповідей 

1 2 3 

закритий з 
множинним 

вибором 

Який з нижченаведених 

практиків і теоретиків ар-

хітектури вперше усвідо-

мив зв’язок між культурою 

постмодернізму та про-

блемами архітектури? 

а) Роберт Вентурі; 
б) Луїс Кан; 

в) Чарльз Дженкс; 

г) Роберт Стерн. 

закритий з 
альтернатив-

ним вибором 

Концепція неоекспресіонізму як стилю архітектури 

пізнього модернізму, передбачає вільне формування 

об’єктів, орієнтованих на підвищену виразність та 

емоційну насиченість архітектурних образів 
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продовження табл. 5 

1 2 3 

закритий з 
встановленням 

послідовності 

Встановіть хронологічну 

послідовність публікації 
наступних теоретичних 

праць  

а) «Складність і проти-

річчя сучасної архітекту-

ри» Р. Вентурі; 
б) «Мова архітектури 

постмодернізму» Ч. Дже-

нкса; 
в) «Образ міста» К. Лінча 

закритий з 
встановленням 

відповідності 

Вкажіть, якими з нижче-

наведених постулатів 

можна охарактеризувати 

архітектуру модернізму, 

а якими – постмодерніз-
му (розмістіть літерні 
позначення відповідних 

варіантів в двох колонках 

з відповідними назвами) 

а) «ми – нове»; 

б) антиміщанський па-

фос; 
в) відсутність пафосу; 

г) «ми – все»; 

д) декларована елітар-

ність; 

д) недекларована демок-

ратичність; 

е) первинність як позиція; 

ж) вторинність як позиція 

відкритий з 
довільним ви-

кладом 

Назвіть та дайте визначення трьох основних засад 

архітектури  постмодернізму за Р. Стерном 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ 
ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

5.1. ІНДЗ №1. Реферат (доповідь+презентація) 

В першій половині 10 семестру студенти виконують ІНДЗ №1 у 

формі рефератів за тематикою змістових модулів №1 і 2. За змістом 

реферату студенти готують доповідь, яка супроводжується мульти-

медійною презентацією. 

Структура реферату: 

  титульна сторінка,  
  зміст,  
  вступ,  

  основна частина (розділи, пункти і підпункти),  

  висновки, 
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  список використаних джерел. 

Загальний обсяг реферату – до 20 сторінок друкованого тексту. 

Вимоги до оформлення: 

Презентація: 

Загальна кількість слайдів презентації – до 20. Презентація роз-
починається титульним слайдом, на якому мають бути вказані тема 

та виконавець і закінчуватися слайдом із переліком використаних 

джерел.  

Слайди повинні містити якісний ілюстративний матеріал. На 
слайдах допускається представлення основних тез доповіді, але не 
допускається повне дублювання тексту доповіді. Загалом мультиме-

дійна презентація має дублювати ілюстративну частину реферату. 

Доповідь: 

Доповідь має дублювати текстову частину реферату. Тривалість 

доповіді повинна складати до 10 хв. Доповідь має дублювати текс-

тову частину реферату.  

Після доповіді відбувається обговорення (до 10 хв), під час якого 

інші студенти групи задають питання і висловлюють свої думки за 
змістом доповіді. 

Основними критеріями при оцінюванні реферату (доповіді і пре-

зентації) є відповідність змісту заявленій темі, наявність авторських 

раціональних оцінок, глибина розкриття теми. 

Доповіді за темами рефератів виконуються на семінарських за-

няттях згідно графіка, встановленого студентами і погодженого ви-

кладачем. Приклади тем ІНДЗ №1 подано в табл. 6.  

Студент може довільно обрати тему реферату, попередньо узго-

дивши її з викладачем. 

Таблиця 6 

Орієнтовний перелік тем ІНДЗ №1 

ІНДЗ 

№1 

Змістовий модуль 1. 

Основи архітектурної  
критики та історичні  

передумови становлення 

сучасної теорії архітектури 

Змістовий модуль 2. 

Концептуальні основи архі-
тектури міжвоєнної доби 

ХХ ст. 

1 2 3 

1 Трактат Вітрувія та його 

вплив на сучасну архітектуру  

«Скляний ланцюг»: експре-

сіонізм в європейській архі-
тектурі 
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продовження табл. 6 

1 2 3 

2 Основні трактати доби Ві-
дродження та їх вплив на 

подальший розвиток архі-
тектури  

Баухауз: еволюція ідеї (1919-

1932 рр.) 

3 Синтез живопису, скульп-

тури, архітектури в добу 

бароко та рококо 

Органічна архітектура  

Ф.Л. Райта 

4 Архітектура, що говорить 

Клода-Ніколя Леду, Етьє-
на- Луї Булле і її принципи 

в сучасній архітектурі 

Хью Феррісc як модератор 

забудови Манхеттена   

5 Архітектурні теорії доби 

Просвітництва 

Італійський фашизм і раціо-

нальна архітектура.  Націо-

нал-соціалізм в Німеччині і 
тоталітарна архітектура 

6 Еклектичні концепції в ар-

хітектурі ХІХ ст. 
Функціоналізм як антитеза 

модерну 

7 Зростання ролі інженерної 
думки в архітектурі у дру-

гій половині ХІХ – початку 

ХХ ст. 

Доба радянського авангарду: 

консерватори (І. Фомін, 

Ф.Шехтель, П.Жолтовський, 

О.Щусєв та ін.)  vs. новатори 

(В.Татлін, К.Малевич, 

К.Мельников, І.Леонідов та 

ін.) 

8 Ідейні витоки європейсько-

го модерну: провідні майс-

три та їх теоретичні погля-

ди 

ВХУТЕМАС:  реалісти vs. 

футуристи 

9 Утопічне мислення та архі-
тектура: Е.Хоуард та ідеа-
льне місто-сад, Т. Гарньє 
та «проми-слове місто», А. 

Сант Еліа та футуристична 

архітектура 

Теоретичні підвалини архіте-

ктури та містобудування на 

українських землях Другої 
Речі Посполитої 
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продовження табл. 6 

1 2 3 

10 Огюст Перре: еволюція 

класичного раціоналізму 

Американський модернізм 

міжвоєнної доби 

11 П. Беренс – засновник су-

часної промислової архіте-

ктури 

Конгреси CIAM та їх вплив 

на розвиток містобудування 

12 Феномен українського ар-

хітектурного модерну 

Міжвоєнна архітектура в Ра-

дянській Україні 

 

5.2. ІНДЗ №2. Критичне есе 
В другій половині 10 семестру студенти пишуть критичне есе за 

змістом модулів №1 і 2. Есе як  різновид публіцистичної діяльності, 
є  невеликим за обсягом твором, що має довільну композицію і ви-

словлює індивідуальні думки та враження з конкретного питання. 

Есе не претендує на вичерпне і визначальне трактування . В даному 

випадку передбачається аналітичне опрацювання теоретичної праці 
(статті, виступу, програми, маніфесту або уривку з них) авторства 
видатного архітектора, дизайнера, митця. Есе виконується студен-

том у письмовій (друкованій)  формі із захистом його на семінарсь-

кому занятті. Обсяг критичного есе складає до 500 слів (з умови йо-

го розміщення його в мережі Інтернет у якості запису блогу). Очі-
кується, що есе міститиме відповіді на наступні питання. 

1. Що ми знаємо про автора (авторів)? А саме: період творчої діяль-

ності; приналежність до творчих груп, течій, тощо; його (їх) ос-

новні здобутки як архітектора, дизайнера, теоретика, критика, 

тощо.  

2. За що (проти чого) виступає автор в даній теоретичній праці? 

3. Які уривки/цитати з тексту найкраще це ілюструють? 

4. Які ще автори підтримували точку зору висловлену в статті, або 

суперечили їй?  

5. Висловіть своє відношення до питань, підняті автором. Аргумен-

туйте свою точку зору, використовуючи раціональні оцінки. 

При підготовці до написання есе доцільно використовувати ре-

комендації, наведені в додатку. 

Обговорення есе здійснюється на семінарському занятті. Не ме-

нше, ніж за тиждень до обговорення есе розміщуються у спеціально 
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створеному блозі для ознайомлення всіх студентів групи і виклада-

ча з їх змістом. Приклади тем ІНДЗ №2 наведено в табл. 7. 

Таблиця 7 

Орієнтовний перелік тем ІНДЗ №2 

ІНДЗ 

№2 

Змістовий модуль 1. 

Основи архітектурної  
критики та історичні  

передумови становлення су-

часної теорії архітектури 

Змістовий модуль 2. 

Концептуальні основи  

архітектури міжвоєнної 
доби ХХ ст. 

1 2 3 

1 Марк Вітрувій Полліон. Ури-

вки з «Десяти книг про архі-
тектуру» (25 р. до н.е): тіло і 
будівля, оточення і будівля 

Бруно Таут. Програма для 

архітектури (1918) 

2 Леон Батиста Альберті. Ури-

вки з праці «Мистецтво буді-
вництва в десяти книгах»: 

діалектика матеріального і 
нематеріального (1486). 

Ле Кобрюзьє. До нової 
архітектури: основні 
принципи (1920) 

3 Андреа Палладіо. Уривки з 
«Чотирьох книг про архітек-

туру» (1570). Пропорція та 

організація 

Людвіг Міс ван дер Рое. 

Індустріалізована будівля 

(1924) 

4 Марк Антуан Ложьє. Уривки 

«Есе з архітектури» (1753). 

Діалектика природнього і 
штучного 

Вальтер Гропіус Інтерна-

ціональна архітектура 

(передмова до одноймен-

ного альбому) (1925) 

5 Джон Раскін. Світоч правди 

(1849) 

Ель Лисицький. Архітек-

тура СРСР (1925) 

6 Віоле ле Дюк та його «Бесіди 

про архітектуру»: діалектика 

правди та брехні в архітектурі 
(1863) 

Ганнес Майєр. Будувати. 

Стаття з журналу «Бауха-

уз» (1928) 

7 Готфрід Земпер. Уривки з 
праці «Стиль в технічних та 

тектонічних мистецтвах, або 

Практична естетика»  

(1860-1863) 

Мойсей Гінзбург. Конс-

труктивізм в архітектурі 
(1928) 
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продовження табл. 7 

1 2 3 

8 Луї Генрі Саллівен. Орнамент 
в архітектурі (1892) 

Р.Б. Фуллер. Універсальна 

архітектура (1932)   

9 Луї Генрі Саллівен. Висотні 
адміністративні будівлі, що 

розглядаються з художньої 
точки зору (1897) 

Френк Ллойд Райт. Орга-

нічна архітектура; уривок 

з праці «Майбутнє архіте-

ктури» (1930-ті рр.) 

10 Антоніо Сант’Еліа. Маніфест 
футуристської архітектури 

(1914), переклад з публікації 
1930 р 

Огюст Перре. Думки про 

архітектуру. З доповіді в 

інституті мистецтв та ар-

хеології Парижу (1935) 

11 Адольф Лоос. Орнамент і 
злочин (1908) 

Ле Корбюзьє. Променисте 

місто (1935) 

 

5.3. ІНДЗ №3. Реферат (доповідь+презентація) 

В першій половині 11 семестру студенти виконують ІНДЗ №3 у 

формі рефератів за тематикою змістових модулів №3 і 4. Вимоги до 

оформлення і представлення ІНДЗ наведено в п. 5.1. 

Приклади тем ІНДЗ №3 наведено в табл. 8. 

 

Таблиця 8 

Орієнтовний перелік тем ІНДЗ №3 

ІНДЗ 

№3 

Змістовий модуль 3. 

Еволюція концепції  
архітектурного формотво-

рення пізнього модернізму 

(50-ті – 70-ті рр. ХХ ст.)   

Змістовий модуль 4. 

Теоретичні концепції 
 новітньої архітектури  

(1980-ті – 2010-ті рр.) 

1 2 3 

1 Технологічні новації 
Р.Б.Фуллера 

Стилістичні напрямки архі-
тектури постмодернізму: 

неоісторизм та пряме відт-
ворення 

2 Роль інженерної науки в ар-

хітектурі: П.Л.Нерві 
Основні спрямування стилю 

високих технологій: хай-тек, 

слік-тек, органі-тек 
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продовження табл. 8 

1 2 3 

3 Бруталізм (необруталізм) в 

архітектурі  
Концепція деконструктивіз-
му: Ф. Гері, Д Лібескінд, Р. 

Кулгас, З. Хадід. 

4 Тенденції неораціоналізму: 

А. Россі, М. Ботта, В. Грегот-
ті, О.М, Унгерс 

Органічна архітектура vs. 

екологічна архітектура 

5 Архітектурні утопії 1960-х Неоекспресіонізм в добу 

пізнього модернізму та 

постмодернізму 

6 Інтернаціональна архітектура 

Філіпа Джонсона 
Архітектура мегаструктур 

7 Аркологія Поля Солері Концепції екологічно сталої 
архітектури 

8 Провідні теоретики повоєн-

ної радянської архітектури 

Дигітальна архітектура: вір-

туальна архітектура, фрак-

тальна архітектура, блоб-

архітектура, лендформна 

архітектура 

9 Структуралізм як стиль архі-
тектури пізнього модернізму 

Архітектурний мінімалізм 

у країнах Європи, Америка 

та Японії 
10 Ханс Холляйн: піонер архі-

тектурного постмодернізму 

Куди іде постмодернізм? 

11 Метаболізм  в архітектурі 
Японії 

Архітектурні конкурси в 

Україні та їх роль у станов-

ленні вітчизняної архітекту-

ри 

12 Збереження обличчя міста: 

неовенакуляр та адгок-

урбанізм 

Характерні практичні реалі-
зації постмодерністичніх 

тенденцій вУкраїні 
13 Містобудівні концепції піз-

нього модернізму6: праці 
Дж. Джекобс та К. Лінча 

Архітектурна теорія і кри-

тика в сучасних умовах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

5.4. ІНДЗ №4. Критичне есе 
В другій половині 11 семестру студенти пишуть критичне есе за 

змістом модулів №3 і 4. Вимоги до оформлення і представлення 

ІНДЗ наведено в п. 5.2. 

Приклади тем ІНДЗ №4 наведено в табл. 9. 

Таблиця 9 

Орієнтовний перелік тем ІНДЗ №4 

ІНДЗ 

№4 
Змістовий модуль 3. 

Еволюція концепції  
архітектурного формотво-

рення пізнього модернізму 

(50-ті – 70-ті рр. ХХ ст.)   

Змістовий модуль 4. 

Теоретичні концепції  
новітньої архітектури (1980-

ті – 2010-ті рр.) 

1 2 3 

1 Співвідношення людини і 
будівлі в праці Ле Корбюзє 
«Модулор»(1948) 

Чарльз Дженкс «Мова архі-
тектури постмодернізму» 

(1977) 

2 Ф.Л.Райт «Технологія і архі-
тектура» (1950) 

Паоло Портогезі.  Кінець 

прогібіціонізму (1980) 

 Е. та П. Смітсони, Т. Кросбі 
«Новий бруталізм» (1955) 

Кеннет Фремптон. До кри-

тичного регіоналізму: шість 

положень архітектури спро-

тиву (1983) 

3 Фріденсрайх Хундертвассер 

та його «Маніфест заплісня-

вілості проти раціоналізму в 

архітектурі» (1958) 

Хасан Фатхі. Уривки з праці 
«Природня енергія і венаку-

лярна архітектура» (1986) 

4 Кевін Лінч та його «Образ 
міста» (1960) 

Тадао Андо. Поза горизон-

тами архітектури (1991) 

5 Йона Фрідман «Десять 

принципів космічного місто-

будування» (1960) 

Праця Пітера Айзенмана 

«Розкриття видовищ: архі-
тектура в добу електронних 

медіа» (1992) 

6 Луїс Кан. "Порядок –це..» 

(1960) 

Вільям МакДоно «Гановер-

ські принципи» (1992) 

7 Співвідношення будівлі та 
середовища: праця Дж. Дже-
кобс «Життя і смерть великих 

американських міст» (1961) 

Нелінійна архітектура: праця 

Грега Лінна «Архітектурна 
криволінійність: складчаста, 
гнучка та м’яка» (1993) 
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продовження табл. 9 

1 2 3 

8 Концепція тотальної архіте-

ктури: Р.Б, Фуллер та його 

«Архітектор як плануваль-

ник світу» (1961) 

Рем Колгас. Велич: пробле-

ма великого (1994) 

9 Праця А. Россі «Архітектура 

міста» (1966) 

Сім ван дер Рин та Стюарт 
Кавен.  Екологічне проекту-

вання (1996) 

10 Діалектика простого і склад-

ного в архітектурі: Роберт 
Вентурі та його праця 

«Складнощі та протиріччя в 

аріхтектурі» (1966) 

Стаття І. Швецової «Архіте-

ктурна критика: значення, 

функції, культура» (2003) 

11 Піано+Роджерс. Заява (1975) Стаття О. Ремізової «Крити-

ка архітектури і архітектура 

критики» (2003) 

12 Роб Кріє. Міський простір 

(1975) 

Уривки праці І.О. Добріци-

ної «Від постмодернізму - 

до нелінійної архітектури: 

Архітектура в контексті су-

часної філософії та наук» 

(2004) 

13 Праця Кісьо Курокави. «Ме-

таболізм в архітектурі» 

(1977) 

Стаття О.Г. Раппапорта 

«П’ять проблем теорії архі-
тектури XXI століття» 

(2007) 

14 Алвар Аалто: уривки з праці 
«Архітектура і гуманізм» 

(1978) 

Стаття Т. Фішера «Смерть і 
життя великої архітектурної 
критики» (2012) 

15 Леон Кріє. Раціональна аріх-

тектура: реконструкція міста 

(1978) 

А. Ланге. Як стати архітекту-

рним критиком (2012) 
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6. ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий модульний контроль передбачає перевірку засво-

єння як теоретичної, так і практичної частин дисципліни. До складу 

завдання підсумкового модульного контролю входять 2 теоретич-

них та 1 практичне завдання, що стосуються змісту дисципліни. 

Приклади завдань наведено нижче. 

Питання теоретичної частини: 

1. Критика як галузь архітектурознавства. 

2. Перші трактати та їх значення для сучасної архітектури: Вітру-

вій, Альберті, Палладіо та ін. 

3. Формотворчі концепції бароко та рококо в архітектурі. 
4. Основні теоретичні принципи архітектурного формотворення в 

епоху класицизму. 

5. Архітектурний історизм ХІХ ст. і його ідейні витоки. 

6. Технічний прогрес ХІХ ст. та його наслідки в архітектурі. 
7. Модерн – перший архітектурно-дизайнерський стиль: ідейні 

принципи та різновиди. 

8. Теоретичні підвалини  зародження сучасних  архітектури (кі-
нець ХІХ ст. - початок ХХст.). 

9. Критика модерну та зародження інтернаціонального стилю: 

Адольф Лоос та його «Орнамент і злочин». Футуризм А. Сант-

Еліа. 

10. Ідейно-теоретичні підвалини та розвиток міжвоєнної архітек-

тури в США. 

11. Ідейно-теоретична платформа діяльності Баухауса. 

12. Ле Корбюзье як теоретик містобудування та архітектури.  

13. Функціоналізм в архітектурі: Ф.Л. Райт, Л.Міс ван дер Рое, Л. 

Кан. 

14. Ідейні підвалини архітектури США міжвоєнної доби. 

15. Радянський архітектурний авангард 1920-х років.  

16. Органічна архітектура :теоретичні концепції  Ф.Л.Райта і А. 

Аалто. 

17. Міжвоєнна архітектура в Радянській Україні.  
18. Ідеологія фашизму та її архітектурні прояви. 

19. Соціалістичний реалізм сталінської доби. 

20. Архітектурна ідеологія в СРСР післясталінського періоду. 

21. Еволюція повоєнної творчості піонерів сучасної архітектури: 

Ле Корбюзьє, Ф.Л.Райт, В.Гропіус. Ф.Джонсон, Р.Нейтра. 
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22. Інтернаціональний стиль і криза модернізму. 

23. Теоретичні витоки архітектурного бруталізму. 

24. Архітектурні утопії 1960-х. 

25. Метаболізм в архітектурі Японії. К. Танге, К.Курокава та інші 
представники архітектурного регіоналізму. 

26. Інженерна архітектура: П.Л.Нерві та О. Німеєр. 

27. Теоретичні  та ідейні підвалин.и постмодернізму: праці Р. Вен-

турі. 
28. Ч. Дженкс як перший теоретик архітектури постмодернізму. 

29. Творча практика провідних представників раннього постмоде-

рнізму: Ф.Джонсон, Р.Вентурі, М.Грейвз, Ч.Мур, П.Айзенман 

та ін. 

30. Архітектурна творчість і природа. Аркологія П. Солері. Твор-

чість Ф. Хундервассера.  

31. Архітектурний біхевіоризм і його теоретичні  підвалини 

32. Містобудівні концепції пізнього модернізму: праці К. Лінча, 

Дж. Джекобс, Л.Кріє. 
33. . Ідеологія хай-теку та його представники. 

34. Традиція і співучасть у проектуванні: адгок-урбанізм, неовена-

куляр та пряме відтворення. 

35. Неоісторичні тенденції в архітектурі. Ідейно-теоретичні витоки 

неоісторизму: Л.та Р.Кріє. 
36. Неораціоналізм та неоекспресіонізм в архітектурі. 
37. Архітектура деконструктивізму. 

38. Нелінійна архітектура. 

39. Екологізація архітектурного мислення і сталий розвиток суспі-
льства  

40. Функції і формати архітектурної критики в Україні. 
. 

 

Питання практичної частини: 

1. Виконати критичний аналіз фрагменту праці Луїса Саллівена 
«Висотні адміністративні будівлі з художньої точки зору». 

2. Виконати критичний аналіз «Афінської хартії».  

3. Виконати критичний аналіз фрагменту праці Адольфа Лооса 

«Орнамент і злочин». 

4.  Виконати критичний аналіз фрагменту  статті Еля Лисицького 

«Архітектура СРСР» 
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5. Виконати критичний аналіз уривку статті Вальтера Гропіуса 

«Стійкість ідей Баухауса»  

6. Виконати критичний аналіз фрагменту праці Френка Ллойда 

Райта «Органічна архітектура» 

7. Виконати критичний аналіз фрагменту есе Ле Корбюзьє «Су-

часний стан міст: критика і лікувальні засоби. Житло». 

8. Виконати критичний аналіз доповіді Алвара Аалто «На роздо-

ріжжі між гуманізмом і матеріалізмом » 

9. Виконати критичний аналіз уривку з праці Кевіна Лінча «Образ 
міста». 

10. Виконати критичний аналіз маніфесту Бакмінстера Фуллера 

«Архітектор як планувальник світу». 

11. Виконати критичний аналіз фрагменту «Запліснявілого маніфе-

сту проти раціоналізму в архітектурі» Фріденсрайха Гундерт-
вассера. 

12. Виконати критичний аналіз фрагменту статті Луїса Кана «Фо-

рма і проект». 

13. Виконати критичний аналіз фрагменту праці Роберта Вентурі 
«Складність і протиріччя сучасної архітектури» 

14. Виконати критичний аналіз «13 позицій архітектури постмоде-

рнізму» Чарльза Дженкса. 
15. Виконати критичний аналіз фрагменту праці Річарда Вестона 

«Сто ідей, що змінили архітектуру». 

16. Виконати критичний аналіз уривку з книги І.О. Добріциної 
«Від постмодернізму - до нелінійної архітектури: Архітектура в 

контексті сучасної філософії та наук». 

17. Виконати критичний аналіз статті О. Раппапорта «П’ять про-

блем теорії архітектури XXI століття». 

18. Виконати критичний аналіз статті І. Швецової «Архітектурна 

критика: значення, функції, культура». 

19. Виконати критичний аналіз статті О. Ремізової «Критика архі-
тектури і архітектура критики». 

20. Виконати критичний аналіз статті Т. Фішера «Смерть і життя 

великої архітектурної критики». 

 
7. МЕТОДИКА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з дисципліни, пред-

ставлено в табл. 10 та 11. 
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Таблиця 10 

Розподіл балів, що присвоюються студентам за видами навчальної 
діяльності (10 семестр) 

Форма  

навчальної 
діяльності 

Вид 

контролю 

Кіль-

кість 

занять 

Кількість ба-

лів за  

одне заняття 

Сума 

Разом 

за видами 

навчальної 
роботи 

лекції відвідування 7 2 7 7 

практичні 
заняття 

відвідування 6 1 6 

18 активність на 

занятті  
6 2 12 

самостійна 
робота 

ІНДЗ №1. Реферат 25 
55 

ІНДЗ №2. Критичне есе 30 

 Тестовий модульний контроль №1 20 20 

Максимальна кількість балів за семестр 100 

 

Таблиця 11 

Розподіл балів, що присвоюються студентам за видами навчальної 
діяльності (11 семестр) 

Форма  

навчаль-

ної діяль-

ності 

Вид 

контролю 

Кіль-

кість 

занять 

Кількість балів за 

одне заняття 
Сума 

Разом 

за видами 

навчальної 
роботи 

лекції відвідування 9 1 9 9 

практичні 
заняття 

відвідування 7 1 7 

14 активність 

на занятті  
7 1 7 

самостій-

на 

робота 

ІНДЗ №3. Реферат 12 

27 
ІНДЗ №4. Критичне есе 15 

 Тестовий модульний контроль №2 10 10 

Підсумковий модульних контроль 40 

Максимальна кількість балів за семестр 100 

В разі невиконання проміжних модульних контролів та ІНДЗ 

студент не допускається до заліку (іспиту). 

За невчасне виконання і представлення на семінарі доповіді за 
обраною темою ІНДЗ викладач залишає за собою право нарахову-

вати штрафні бали. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-

ДЖЕРЕЛА 
 

1. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ 
століть: навч. посібник / Б.С.Черкес, С.М. Лінда. – Львів: Вид-

во Львівської політехніки, 2010. – 384 с. 

2. Стародубцева Л.В. Архітектура постмодернізму: Історія. Тео-

рія. Практика. Посібник для студентів. – К.: Спалах, 1998. – 

208с. 

3. Шаповал Н.Г. Основи архітектурного формоутворення. – К.: 

«Основа», 2008. – 248 с. 

4. Араухо И. Архитектурная композиция. – М.: Высшая школа, 
1982. – 207с. 

5. Архитектура Запада-4. Модернизм и постмодернизм. Критика 
концепций. – М.: Строийздат, 1986. – 181с. 

6. Бэнем Р. Взгляд на современную архитектуру: Эпоха мастеров/ 

Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1980. – 172 с. 
7. Гидион З. Пространство, время, архитектура. 2-е изд. / Пер. с 

нем. – М.: Стройиздат, 1976. – 567 с. 

8. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ.. – 

М.: Стройиздат, 1985. – 135 с. 

9. Добрицина И.А. От постмодернизма - к нелинейной архитекту-

ре. – М.: Прогресс-традиция,2004.-415 с. 

10. Заварихин С.П. Русская архитектурная критика: середина XIII-

начало XX вв. – Л: Изд-во ЛГУ, 1989. – 223 с. 

11. Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура. – М.: 

Архитектура-С, 2004. – 400с.  

12. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитекту-

ры» до постмодернизма. – М.:Стройиздат, 1982. – 255 с.; 

13. Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982. – 327 с. 

14. Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 

590 с. 

15. Мастера советской архитектуры об архитектуре. В 2-х томах. – 

М.: Искусство, 1975. 

16. Сапрыкина Н.А. Основы динамического формообразования в 

архитектуре. – М.: Архитектура-С, 2005. – 311 с. 

17. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд 

на историю развития. - М., Стройиздат, 1990. – 535 с. 
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18. Architectural Theory. From the Renaissance to the Present. – Köln 

u.a.: Taschen, 2006. – 576 s. 

19. Architectural Theory since 1968. Ed. by K. Michael Hays. – 

Massachusetts: MIT press, 2000. – 808 p. 

20. Constructing a New Agenda. Architectural Theory 1993-2009. Ed. 

by K. Krista Sykes. – New York: Princeton Architectural Press, 

2010. - 512 p.  

21. Frampton K. Modern architecture. A critical history. 4
th
 ed. NY: 

Thames & Hudson, 2007. Reprinted 2010. – 424 p. 

22. Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline / Ed. by K. 

Smith. – NY: Taylor & Francis, 2012. – 423 p. 

23. Jencks Ch. Critical Modernism. Where is postmodernism going? – 

London: Wiley Academy, 2007. – 240 p.  

24. Jencks Ch. The New Paradigm in Architecture. The Language of 

Post-Modernism. – New Haven and London: Yale University Press, 

2002. – 280 p.  

25. Mallgrave H.F. Modern Architectural Theory: A Historical Survey, 

1673-1968. – New York: Cambridge University Press, 2005. – 503 

p. 

26. Programs and manifestoes of 20th-century architecture / Ed. by U. 

Сonrads. - Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1971. – 192 

p. 

27. Theories and manifestoes of contemporary architecture/ Ed. by Ch. 

Jencks and K. Kampf. – Academy Editions by John Wiley & Sons, 

1997. – 312 p. 

28. Theorizing a New Agenda for Architecture:: An Anthology of 

Architectural Theory 1965 – 1995. / Ed. by K. Nesbitt. – NY: 

Princeton Architectural Press, 1996. – 606 p. 

29. Weston R. 100 Ideas that changed architecture. – London: Laurence 

King Publishing, 2011. – 216p.  

30. Архитектурный портал "Форма" /www.forma.spb.ru/. 

31. Архітектурний самвидав. Теорія сучасної архітектури / 

 http://arch-vydav.blogspot.com/ 

32. Архиновости: новости архитектуры и дизай-

на.http://www.arhinovosti.ru/ 

33. Блог критика і теоретика архітектури О.Г. Раппапорта. 
http://papardes.blogspot.ru/?view=magazine  
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34. Електронний журнал про дизайн, мистецтво, архітектуру 

http://shnick.com.ua/ 

35. Журнал «Архитектурный вестник»/ http://www.archvestnik.ru/ 

36. Лекционный курс "Архитектурная критика и стилистика" проф. 

В.Л. Глазычева. 

http://www.glazychev.ru/courses/arx_kritika/arx_kritika.htm.  

37. Міжнародний архітектурний он-лайн журнал UME. / 

http://www.umemagazine.com/ 

38. Раппапорт А. Пять проблем теории архитектуры XXI века. // 

Вестник Европы, 2007. -  №19-20./ 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/19/ra32.html. 

39. Ремизова Е. Критика архитектуры и архитектура критики// 

Wolkenkuckucksheim. – 2003. - №2. / http://www.cloud-

cuckoo.net/openarchive/wolke/rus/Themen/022/Remizova/Remizov

a.htm. 

40. Швецова И.В. Архитектурная критика - значение, функции, ку-

льтура. 23 апр. 2003/ http://www.a3d.ru/architecture/stat/151. 

41. Dudley V. Design Theory in Architecture 

/http://www.ehow.com/about_5437419_design-theory-

architecture.html 

42. International Architecture Exhibition. http://www.labiennale.org/en/ 

43. Lange A. How to Be an Architecture Critic. Posted 03.01.12// 

http://places.designobserver.com/feature/how-to-be-an-architecture-

critic/32278/ 

44. Lange A. Writing about Architecture: Mastering the Language of 

Buildings and Cities. – 2012/ -  

45. Quirk V. Architectural Criticism in the Age of Twitter / Paul 

Goldberger. Nov 27, 2012. 

http://www.archdaily.com/298276/architectural-criticism-in-the-

age-of-twitter-paul-goldberger 

46. Stead N. Three Complaints About Architectural Criticism. - 

November/ December 2003, Architecture Australiavol. 92 no 6 (pp. 

50-52) /http://dcrit.sva.edu/wp-

content/uploads/2003/11/STEADthreecomplaints.pdf 

47. The Architectural Review: International Journal/ 

http://www.architectural-review.com 

48. Кутловская Е. Невечные ценности: Интервью с архитектурным 

критиком Аароном Бецки // Независимая газета. - 2008-05-16. 
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ДОДАТОК 

Рекомендації до підготовки і виконання  

критичного аналізу тексту 
 

Метою критичного аналізу є оцінка тексту статті (книзі, фрагме-

нту тексту, тощо). Критичний аналіз передбачає вираження крити-

ком своєї думки та/або оцінки тексту. При цьому можна виділити 

підготовчу частину – читання та опрацювання тексту та безпосере-

дньо написання есе (рецензії, тощо). Наступні рекомендації допо-

можуть в опрацюванні текстів як під час аудиторної роботи на се-

мінарських заняттях, при написанні ІНДЗ, так і виконання підсум-

кового модульного контролю. 

1. Найдоцільніше розпочати критичний аналіз із поверхневого 

оціночного читання аби сформувати перше уявлення і розуміння 

тематики твору.  

2. Після того варто скласти первинну анотацію. Виберіть одну з 
ідей, яка залишилася у вашій свідомості. Зробіть припущення щодо 

основної думки, яку висловлює автор. Охарактеризуйте наведені 
аргументи і мету статті.  

3. Прочитайте текст ще раз. Подумайте про питання, які підніма-

лися в творі. Робіть нотатки та описуйте, що ви думаєте про певні 
нюанси, з чим ви згідні або не згідні і т.п.Під час другого читання 

перевірте анотацію на наявність фактологічних помилок. 

4. При можливості розділіть твір на змістовні частини, в кожній з 
яких знайдіть основну тезу. Ви можете шукати тези, з якими ви зго-

дні, ті, з якими ви не згодні, ті, які викликають у вас дискомфорт 
або навіть ті, з якими ви погоджуєтеся, але над якими слід глибше 
замислитися.  

5. Подумайте про тезу, яка затрималася у вашій свідомості. По-

думайте, які питання і емоції викликає у вас ця тема, як ви зможете 

обґрунтувати ці емоції. Якщо вам подобається результат ваших зу-

силь, ви готові до написання есе. Якщо, з якоїсь причини, вам не 
подобаються ці тези, повертайтеся до тексту і зверніть увагу на те, 

чи не прийдуть вам в голову нові ідеї щодо тез. 
6. У критичному аналізі ви можете припускати, що читач знайо-

мий з матеріалом, який ви читаєте. Як автор, ви можете використо-

вувати посилання на авторський текст і цитати з нього, але тільки 

для того, щоб підтримати вашу точку зору і допомогти з формулю-
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ванням тези. Також можете використовувати цитати  інших авторів, 

які підтримують/спростовують точку зору, висвітлену в даному 

творі. 
7. Напишіть вступ, який пояснить, про що ви пишете, і закінчіть 

вступний абзац анотаційним твердженням. Кожен з наступних аб-

заців повинен підтверджувати зроблене вами тезове твердження і 
завершуватися заключним твердженням, яке повторює тезу і об'єд-

нує текст всій статті. 
8. Критичний аналіз повинен безпосередньо доводити вашу зго-

ду/незгоду з автором і причини такої думки. 

 

При виконанні критичного аналізу пам’ятаймо слова російського 

вченого та громадського діяча, критика і теоретика архітектури і 
дизайну В.Г. Глазичева. В своїй статті «Про архітектурну критику 

(1990)» він висловив наступну думку: «Критики – не судді, а архі-
тектори – не підсудні. У архітектурної критики більш суттєва роль: 

ламаючи будь-які табу, будь-які шаблони, прагнути до розвитку 

архітектури, націленої на досягнення кращої якості життя, підви-

щення міці творчості, на яскраве вираження індивідуальної і колек-

тивної уяви. Критика повинна бути визнана суттєвою частиною ар-

хітектурного процесу - від стадії первинного задуму до стадії реалі-
зації». 

 

1. http://www.znaempro.ru/a-6A31F1-kak_napisat_kriticheskiy_analiz 

2. http://ru.wikihow.com/написать-критическое-эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


