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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. 

Казковий  жанр – зображення сюжетів казок. 

 

Міфологічний жанр – зображення сюжетів стародавніх міфів і легенд. 

 

Батальний жанр –  присвячений темам війни та військового життя. 

 

Батальний жанр (від франц. “bataille” – битва) присвячений військовій 

тематиці, яка включає, головним чином, зображення битв, а також інших 

епізодів, пов’язаних з війною. У ході свого історичного розвитку батальний жанр 

частіше за все ставив завдання прославити військові доблесті. Батальні твори 

алегоричного і символічного характеру, як завжди, пов’язані  з героїзованими 

образом полководця-переможця, були широко розповсюджені ще в мистецтві 

Давнього Сходу і Давнього Риму. У Середньовічному мистецтві батальні сцени 

зустрічаються в книжковій мініатюрі, головним чином як ілюстрація до 

військової хроніки. 

Художників Відродження батальний жанр приваблював своєю 

драматичною стороною – напруга шаленого бою, відтворення емоцій боротьби 

(Леонардо да Вінчі. Битва при Ангарі (1503-1506рр.); Мікеланджело.Битва при 

Кашіне (1504-1506рр.); Д.Веласкес. Здача Бреди (1634р.); М.В.Ломоносов. 

Полтавська баталія (1762-1764рр.) та інші. При цьому особлива увага 

приділялася просторовому та композиційному рішенню, вивченню складних 

ракурсів, героїчному узагальненню та іншому, порівняно менше історично-

реальній обстоновці бою. 

З середини XVII століття розвивається документально-хронікальний 

батальний жанр, який фіксував епізоди битв із більшою або меншою точністю, 

але без справжнього драматизму. 

У Європейському живописі широкого розвитку батальний жанр набув в 

епоху наполеонівських війн( А.Гро, Т.Жеріко, Е.Делакруа, Ф. Гойя). З початку 

ХІХ століття тема війни насичується новим, гуманістичним змістом, настійливо 

проймається тема “страхіття війни”. Найбільшою мірою це стосується творчості 

Ф. Гойї, В.В. Верещагіна. 

У ХХ столітті руйнівні та жорстокі війни радикально змінили батальний 

жанр, розширивши його межі й художній смисл. У багатьох творах 



порушувалися історико-філософські та соціальні питання, проблеми миру й 

війни, фашизму та війни, війни та людського суспільства та інше. 

Вітчизняний батальний жанр наповнюється патріотичним змістом 

визвольної боротьби народу проти фашистських загарбників. Благородна 

ненавистю до жорстокого ворога, піднесена любов до Батьківщини – всі 

благородні чуття знайшли своє відображення у творах цього жанру 

(О.Дейнека.Окраїна Москви(1941р.); Оборона Севастополю(1942р.); О. Пластов. 

Фашист пролетів(1942р.); С.Герасимов. Мати партизана (1943р.); 

Ю.Піменов.Фронтова дорога(1944р.); П.Кривоновог. Корсунь-Шевченківське 

побоїще (1944р.) та інше. 

Тема Великої Вітчизняної війни знайшла своє відображення й у після 

воєнні роки( П. Кривоногов. Перемога (1948р.), На Курській дузі (1949р.).Захист 

Брестської фортеці (1951р.); П.Мальцев. Штурм Сапун-гори(1958р.); М. Бут. В 

ім’я життя (1956р.) та інші. Значний внесок у розвиток батального жанру 

зробили й художники Україні – Ф Рубо.Атака запорожців у степу (1881р.); В. 

Костецький. Повернення (1947р.); В. Пузириков. Чорноморці (1947р.); Т. 

Мальцев, Г. Марченко, М. Присєкін. Діорама “Штурм Сапун- гори 7 лютого 

1944 року” (1959р.); М. Самокиш. Бій Богуна з Чернецьким під монастирщем 

(1953р.); О. Лопухов. Перемога(1973р.); О. Сафарлагін. Медсестра (1965р.); М. 

Присєкін. Діорама “Битва за Київ, 1943рік” (1978р.), “Куліковська 

битва”(1980р.), “Наше діло праве” (1984-1985рр.) та інші.  

Релігійний жанр –  зображення сюжетів на релігійну тематику. 
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