
ТЕОРІЯ СТИЛІВ 

Стиль це? 

 Як називається письмо Стародавнього Єгипту? 

Яка піраміда вважається однією із перших видатних пам’яток архітектури 

Стародавнього Єгипту? 

Хто був найважливішим богом у єгиптян? 

Знак «зиґзаґ» у Давньому Єгипті трактується як? 

Рослина, що у Давньому Єгипті вважається священною? 

Яка форма меблів, створена єгиптянами стала прототипом сучасних? 

Яким кольором малювали стелю у Давньому Єгипті? 

Що є особливістю архітектури Давньої Греції? 

Яка форма меблів була основною у греків? 

Де давні греки зберігали одяг? 

Як називається елегантне давньогрецьке крісло з гнутими серповидними 

ніжками? 

Яким видом монументально-декоративного мистецтва декорували стіни у 

Візантії? 

Які форми меблів були у Візантії? 

Який феномен світової культури був створений у Візантії? 

Що є характерною ознакою архітектури романського стилю? 

Назвіть універсальний меблевий виріб романського періоду. 

Якими декоративними елементами оздоблювали меблі в романську епоху? 

Якою архітектурною конструкцією характеризується готика? 

Чим декорували вікна у готичний період? 

До якого стилю відноситься Собор Паризької Богоматері? 

Що є візитівкою готичного стилю? 

Як називається готичний орнамент, що утворюється за допомогою циркуля? 

Назвіть характерні риси готичних меблів. 

Як називається скульптура, якою декорували водостоки в період готики. 

Де зародилася епоха Відродження? 

Як називається тип архітектури в Італії в епоху Відродження? 

Чим декорували стіни інтер’єрів в Італії в епоху Відродження? 

Хто був основним архітектором Собору св. Петра і Павла у Римі? 

Якими ознаками характеризуються меблі в Італії в епоху Відродження? 

Як називається скриня з кришкою, що піднімається в Італії в епоху 

Відродження? 

Як називається висока шафа, що слугувала буфетом в Італії в епоху 

Відродження? 

Як називається вид меблів, якому відводили важливе місце у Франції в епоху 

Відродження? 

Чим декорували меблі у Франції в епоху Відродження? 

Яка інша назва Відродження? 

Якими були німецькі меблі в епоху Відродження? 

Характерний декор, яким вирізняються меблі Німеччини в епоху 

Відродження? 

Природні елементи, що є візитівкою стилю бароко? 

Яка споруда побудована за проектом архітектора Б. Растреллі? 



Чим оздоблювали стіни і стелі у період бароко? 

Назвіть характерні риси архітектури бароко. 

Де зародився стиль бароко? 

Який вигляд мали меблі рококо? 

Як називається стиль XVIII ст., для якого характерні декоративність, 

химерність та фантастичність (вигадливість) форм? 

Чим покривали різьбу в епоху бароко і рококо? 

Ознаками періоду рококо є? 

Для інтер’єрів у стилі рококо характерна така деталь? 

Для інтер’єрів у стилі класицизм характерна така деталь? 

Найвизначнішими англійськими меблярами класицизму були? 

Секретер – тип меблів, що з’явився у  період? 

Основною рисою інтер’єрів стилю класицизм є? 

В яких країнах сформувався стиль бідермайєр? 

Кушетка рекам’є – типовий предмет меблів стилю? 

Персьє і Фонтен – головні архітектори стилю? 

Інтер’єр якого стилю представлено таким набором компонентів: кесонована 

стеля, малахітовий стіл на трьох ніжках у вигляді тваринних лап, арфа, 

настінний рельєфний фриз з мотивом грифонів? 

Аксесуар, що доповнював жіноче вбрання періоду ампір? 

Чим прикрашали дерев’яні меблі в американському колоніальному стилі? 

Еклектика – це? 

Що було розвинене у період еклектики? 

Як називалися виставкові зали у період еклектики? 

 Стиль модерн – це? 

Стильовий напрям модерн панував у Європі в період? 

Назвіть автора вхідних порталів першої станції метро у Парижі. 

Як називається стиль модерн у Австрії? 

Такі ознаки: природні мотиви, плавні лінії, вигини силуету, коралові рифи, 

комахи, птахи, рослини, змії, риби, демонічні жінки властиві для стилю? 

Назвіть характерні риси стилю модерн. 

У якій країні модерн називають «ліберті»? 

Як прийнято називати стиль модерн у Галичині? 

Що було головною вимогою до архітектури початку ХХ століття? 

Як називався столик з підпоркою, який ставився у кут або попід стіну? 

Така орнаментика: меандр, пальметка, фестони, воєнна атрибутика (щити, 

мечі, луки, стріли), мотиви музичних інструментів є характерною ознакою 

стилю? 

Обов’язковість вітражів є характерною рисою собору якого стилю? 

Назвіть ордери, авторами яких були давні римляни. 

 


