
ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ 

Дайте визначення поняття «зіккурат». 

Назвіть бога, якому присвячений храм Ерехтейон. 

Яким було планування давньогрецького житлового будинку? 

Назвіть стиль архітектури, який панував у Західній Європі з Х ст. до ХІІ ст. 

На основі  якого стилю розвинувся романський стиль? 

Конструкція, що у романських храмах сприяла підвищенню міцності і 

стійкості. 

Як називається вівтарна частина храму? 

Назвіть готичні собори Німеччини. 

Синтез яких видів мистецтв використовується в архітектурі Західного 

Середньовіччя? 

Назвіть романські собори Німеччини. 

В архітектурі якої цивілізації  з’являється тип храму «периптер»? 

В архітектурі якої цивілізації зводили терми? 

В архітектурі якої цивілізації використовували стояково-балкову систему? 

Елементом чого є фриз? 

Елементом якого архітектурного елементу виступають метопи і тригліфи? 

Елементом якого ордеру є волюта? 

Елементом якого конструктивного елементу є канелюри? 

Елементом якого конструктивного елементу є архітрав? 

Вікно – троянда в готичній архітектурі символізує? 

Як називається вхід у храм? 

У середньовічному храмі Західної Європи неф (корабель) символізує? 

Як називається найпростіший мегаліт у вигляді вертикально встановленого 

каменю? 

Стоунхендж в Англії за типом архітектурної споруди є? 

Як називається тип грецького храму, прямокутна в плані будівля, оточена з усіх 

боків колонами? 

Як називається похоронна споруда з кількох кам’яних брил, поставлених 

вертикально і покритих однією або кількома плитами зверху? 

Як називається тип давньогрецького храму, прямокутна в плані будівля з 

подвійним рядом колон? 

Найдавнішою пірамідою Давнього Єгипту є? 

Архітектором найдавнішої піраміди Стародавнього Єгипту є? 

Архітектор піраміди Хеопса? 

Пантеон – храм усіх богів побудував? 

Який вид мистецтва найбільше проявив себе у період готики? 

Обов’язковість вітражів – це характерна риса собору? 

Як називається архітектурна опора у вигляді статуї жінки, що використовується 

замість колони? 

Як називається симетрична споруда з трьох або більше нефів, яка 

використовувалася в Стародавньому Римі як торгове чи судове приміщення? 

Автором першої  станції метро у Парижі був? 

В який період виник стиль класицизм? 

В якому стилі зведений «Будинок з химерами» В. Городецького? 

Ліберті – це назва стилю модерн у? 



В якому стилі побудовано Львівський театр опери та балету архітектора 

Зигмунта Горголевського? 

Як називається теоретична праця, видана в 1570 р. Андреа Палладіо? 

Як називається прибудова зі східного боку християнського храму для 

розміщення вівтаря? 

Як називається стрічкова рельєфна смуга прикрас з фігур чи орнаменту? 

Як називаються публічні бані в Давньому Римі? 

Яка філософська концепція лежить в основі середньовічного мистецтва? 

До елементів романської архітектури належать? 

Архітектурна пам’ятка, що належить до готичного стилю? 

Яка філософська концепція лежить в основі мистецтва Відродження? 

До архітекторів епохи бароко належить? 

До якої архітектури відносяться дольмени? 

Дайте визначення поняття «обеліск». 

В якій країні розташований Стоунхендж? 

В якій країні розташований архітектурний ансамбль Пізи? 

До якої культури належить Парфенон? 

Який будівельний матеріал є винаходом Римської культури? 

Яка культура є основоположником ордерної системи? 

Антична культура – це культура держав? 

Які стилі належать до середньовічної культури? 

До якої культури відноситься св. Софія Константинопольська? 

Який давньоримський храм був створений з бетону? 

Іконостас – це? 

Бастіон – це? 

В якій культурі сформувався хрестово-купольний тип храму? 

Мистецтво вітражу було винайдено у період? 

Дольмени – це? 

Назва системи для доставки води до населених пунктів, яку застосовували 

римляни? 

Ратуша – це? 

Будівництво – це? 

Яку ґрандіозну споруду всіх часів і народів видно з космосу? 

Зародження Ренесансу відбулося у період? 

Засновником італійського Ренесансу вважається? 

До пам’яток Ренесансу у Львові належить? 

Ким остаточно спроектована площа перед собором св. Петра в Римі? 

Основними рисами стилю бароко є? 

В якому стилі побудований собор св. Юрія у Львові? 

В якому стилі створені Брандербузькі ворота в Берліні? 

Яка інша назва стилю класицизм у Франції? 

Хто першим отримав патент на винахід залізобетону? 

Хто першим звів будівлю з металевим каркасом? 

Хто є автором київського «Будинку з химерами»? 

В якому стилі працював Антоніо Ґауді? 

За професійною  діяльністю Ґустав Ейфель відомий як? 

Ким і коли закладено основи архітектурного стилю бароко? 



Коли розпочалося будівництво хмарочосів? 

Дайте визначення поняття «атлант». 

Дайте визначення поняття «рококо». 

Дайте визначення поняття «ар-нуво». 

Дайте визначення поняття «фасад». 

Дайте визначення поняття «мозаїка». 

 


