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АРХІТЕКТУРА ПОСТМОДЕРНУ. НОВІ ІДЕЇ  

СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ. 

«Постмодернізм – це культура дискусій між дзеркалом та 

амальгамою» (В.Куріцин) 

 

У другій половині ХХ століття новаторський дух модернізму себе 

вичерпав. Міське середовище стало дискомфортним у зв'язку з дешевою 

забудовою будинками, витриманими у дусі чистого раціонального 

функціоналізму. В той час деякі архітектори робили спробу змінити 

формальну мову архітектури, повернувши в неї форми з минулих століть, 

фантазію, театральний ігровий початок, складні образні асоціації. 

Постмодернізм (постмодерн, поставангард) – сукупна назва художніх 

тенденцій, які виникли в 1960-х рр. та  характеризуються радикальним 

переглядом позиції модернізму і авангарду [5, с.13 ]. 

Актуальність теми обумовлена підвищеним інтересом до процесу 

зародження та розвитку архітектури постмодернізму, її новаторських ідей. 

Архітектура постмодернізму «народилася» 1972 р., коли стався вибух 

кварталу Прют-Айгоу. До кінця 1980-х – початку 1990-х років 

постмодернізм як архітектурна течія фактично згасає, але продовження 

життя стилю постмодерну в архітектурі триває і досі [2, с. 231]. 

Найхарактернішими прикладами постмодерну є:  

 Один з найграндіозніших творів Чарльза Мура – споруда Пьяцца 

де'Італіа в Новому Орлеані(США), зведена в 1977 році. Неонове 

підсвічування, забарвленість у яскраві кольори, у всьому – відбиток 

надміру і пародійності [4, с. 28]. 
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 Проект будівлі Американської телеграфно-телефонної кампанії (АТТ) в 

Нью-Йорку, виконаний знаменитим американським архітектором Філіпом 

Джонсоном в 1978 р.  

 Житловий комплекс у Монреалі «Хабітат 67». Канадсько-ізраїльський 

архітектор Моше Сафді хаотично розмістив 346 несхожих одне на одного 

кубиків. Він задався метою зробити кожну квартиру унікальною, створити 

комплекс з окремих, незалежних ділянок зі своїми палісадниками і 

двориками, і водночас оптимально використати простір, щоб на порівняно 

невеликій площі розмістилося якомога більше людей [3]. 

 Дивний «Будинок-камінь», що було побудовано 1974 року в горах 

неподалік від містечка Фафи у Португалії. Будівельники просто знайшли 

чотири величезних камені й побудували між ними будинок на 2 поверхи. 

 «Кубічні будинки», що знаходяться в Роттердамі (Нідерланди). 

Данський архітектор Піт Блом спроектував цілу вулицю квадратних з усіх 

боків будівель, повернених на 45 градусів і поставлених одним із кутів на 

звичайні одноповерхівки [1]. 

 Дуже цікавою архітектурною спорудою кінця ХХ ст. є «Танцюючий 

дім» у Празі (Чехія). Авторами проекту є Владо Мілуніч і Френк Гері. Два 

будинки повинні були символізувати притулені одна до одної в танці пару 

танцюристів – Джинджер Роджерс і Фреда Астора – неперевершених 

виконавців степу [3]. 

 Найвидатніший твір  архітектора Френка Гері –  Музей Гуггенхейма, 

який збудувала фірма Ferrovial в 1997 р. Він розміщений в Більбао 

(Іспанія). Музей порівнюють з літаком, птахом і навіть розквітлою 

трояндою, проте, все ж найбільше він нагадує футуристичний корабель.  

 Традиція привертання уваги споживачів шляхом екстраординарної 

архітектури прослідковується у Дейва Лонгберджейя, який побудував  у 

1997 році у штаті Огайо (США) офісну будівлю «Будинок-Кошик» у 

вигляді великого кошика [4, c.30] 

 «Горбатий будинок», розташований у місті Сопот. Ця будівля зведена за 

проектом Яцека Карновськи в 2004 році. Головна особливість зазначеної 

споруди – це повна відсутність прямих ліній і правильних кутів.  

 Будівля музею «Будинок Ріплі», розташована в місті Бренсон, штат 

Міссурі (США). Криві похилі стіни, тріщина, що розколола будівлю 

навпіл, створюють враження, що будинок дивом уцілів під час землетрусу.  

 Будинок «Рояль зі скрипкою», що було зведено у 2007 році в 

китайському місті Хуайнань. Його проектуванням займалися студенти 

Хефейського технологічного університету та архітектурна майстерня 

«Huainan Fangkai Decoration Project Co». Вибрані архітекторами форми 

дозволили поєднати символічність з утилітарними функціями [3]. 

 А найвищою будівлею в світі є Бурдж-Халіфа, що розташована в Дубаї 

(Об'єднані Арабські Емірати) і названа на честь президента ОАЕ шейха 

http://faqukr.ru/domashnij-zatishok/49649-budivlja-ce-zhitlovi-budinki-administrativni.html
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Халіфа. Висота хмарочоса – 828 метрів. Проект хмарочосу був 

розроблений американською компанією Skidmore, Owings and Merrill, а 

архітектором став Адріан Сміт. Його форма нагадує сталагміт. Дубайська 

вежа це «місто в місті» – з власними газонами, бульварами і парками [1]. 

Отже, еволюційне ставлення до архітектури дозволяє зазирнути у її 

майбутнє і передбачити появу нових архітектурних форм, а це і є головним 

завданням і метою сучасного архітектора, який проектує середовище 

життєдіяльності для майбутніх поколінь.  

 

Список використаних джерел: 

1. Архітектура постмодернізму: іронічний елемент у стилістиці 

деконструктивного дизайну/Заколябіна Ю.Ю. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу:  http://postmodern.in.ua 

2. Архитектура Запада: модернизм и постмодернизм: критика концепций / 

УИИ теории и истории архитектуры. М.: Стройиздат, 1986.  

3. Постмодернізм в архітектурі: 3 приклади. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://faqukr.ru/mistectvo-ta-rozvagi 

4. Стародубцева Л. Архітектура постмодернізму. Історія. Теорія. Практика. 

К. : Спалах, 1998. 207 с. 

5. Тлумачення терміна «постмодернізм» у довідковій літературі //Всесвітня 

література в середніх навчальних закладах України. 2002. №5-6. С. 13-16. 

 

 

Тетяна Осадченко 
кандидат педагогічних наук Уманського державного  

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АЛГОРИТМ ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛУ 

НАВЧАННЯ Д. КОЛБА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Науковим підґрунтям удосконалення системи впровадження 

міждисциплінарної професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до створення здоров’язбережувального середовища початкової 

школи варто обрати емпіричне навчання. Теорія емпіричного навчання 

визначає навчання як процес, за допомогою якого знання створюються 

шляхом трансформації досвіду, тобто знання є результатом комбінації 

розуміння і трансформації досвіду [5]. 
В основу обґрунтування теорії емпіричного навчання (еxperiential 

learning; experience від. англ. – досвід, переживання, емпіричне 
переживання) покладено наукові ідеї Дж. Дьюї, Ж. Піаже, К. Роджерса, 
П. Фрейре, К. Юнга та ін. У зарубіжній психології моделі стилів навчання 
репрезентували: П. Бернард, К. Ітін, Л. Джоплін, Д. Колб, К. Мелландер, 
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