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Тема уроку: Жанри живопису. 

Мета уроку: освітня: закріпити знання учнів у вивченні живопису ; 

виховна: виховання акуратності; 

розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви. 

Тип уроку: практична робота. 

Обладнання та засоби навчання: презентація, картки-завдання 

ХІД УРОКУ 

ЖАНР (франц. від лат. – рід, вид)- стійкий різновид художнього твору, що 

склався історично. В образотворчому мистецтві  основні жанри визначаються за 

предметами зображення. 

 

Історичний жанр –  присвячений історичним подіям і діячам, особливо 

важливим в історії суспільства. 

Історичний жанр дає змогу уявити історичні постаті та відтворює історичні 

події та історичні особистості, які мають велике значення як для минулого, так і 

для сучасного суспільства. Він утворився як самостійний  жанр в епоху 

Відродження і набув широкого розвитку в мистецтві XIX століття. Академічно-

естетичні погляди XVII-XIX століть обмежували, як правило, тематику історичного 

жанру лише темами з античної історії, міфології та християнських релігійних 

легенд. Тому історичний живопис довгий час залишався умовно зрозумілим або 

офіційним жанром, далеким від реалізму. 

Але багато з великих майстрів мистецтва минулого зуміли подолати 

обмеженість у розумінні цього жанру офіційною естетикою і збагатити свої 

історичні твори дійсним історичним пафосом, поставити в них великі суспільні 

питання, правдиво відобразили суттєві сторони життя народу. Нерідко навіть 

міфологічні сюжети використовувалися як “маскування”, під прикриттям якого 

художник виражав у творі сміливі для свого часу думки та ідеї. Так, у картині О.О. 

Іванова «Йосип», який тлумачить сни в темниці хлібодару і воночерпію” (1832р.) 

сучасники художника побачили натяк на криваву розправу Миколи І з 

декабристами. 



Історичний живопис більш, ніж інші жанри, пов’язаний з наукою, зумів 

пройти шлях від суб’єктивно-ідеалістичного возвеличення історичної особи до 

розкриття дійсного значення і ролі народних мас в історії. 

По-різному в кожні історичні епохи розуміли і морально-виховну роль 

цього жанру. Так, у XVIII і на початку XIX століть класичний живопис у 

відповідності з естетичними вимогами просвітян виховував глядача, 

демонструючи йому приклади благородних вчинків, які здійснили герої минулих 

століть (С. Торелі .Алегорія на перемогу Катерини ІІ над турками і татарами 

(1772р.); О.П. Лосенко. Прощання Гектора з Андромахою (1773р.); П.І. Соколов. 

Дедал прив’язує крила Ікару (1777р.) та інші). Істричні живописці романтичного 

напрямку домагалися того ж, хоча їх герой був емоційно акимвнішим, духовно 

багатшим, ніж розмірковуючий герой класицистів( К.П. Брюлов. Останній день 

Помпеї(1830-1833рр.); Ф.О.Бруні. Смерть Каміли, сестри Горація(1824р.), Мідний 

змій (1837-1841рр.) та інші). 

Реалістичний історичний живопис другої половини ХІХ століття відкрив нові 

шляхи контакту із глядачем. “Виховання прикладом” залишається і тут, але 

найбільш важливим стає інший засіб морального впливу на людину. Історичний 

живопис розриває її естетично, збагачує знанням, вчить розмірковувати, бачити 

історичні корені сучасних явищ. Через естетичну насолоду – до освіти народу, у 

цьому, по суті, полягає лозунг історичного живопису реалістичного напрямку. 

Звідси багаство соціальної, наукової, психологічної, художньої інформації, велика 

кількість паралелей з найбільш злободенною дійсністю. В цьому напрямку 

творчість В.І. Сурківа – явище, не перевершене ніким із сучасників. 

Протягом усього існування історичний живопис залежав, напевно, більш, 

ніж якийсь інший жанр від офіційної політики. Але пристосовувалися лише 

посередності. Передовий історичний живопис завжди служив “істині, добру і 

красі”. 
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