
ТИТАНИ ІТАЛІЙСЬКОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ

Урок для 8 класу



Мета уроку

Визначити основні принципи культури 
Відродження

Познайомитись з творчістю 
найвидатніших представників 
італійського Високого Відродження

Формувати пізнавальний інтерес

Розвивати вміння працювати в групах

Виховувати естетичний смак, бажання 
до самоосвіти



План

1. Особливості доби Високого 

Відродження

2. Геній Леонардо да Вінчі

3. Рафаель – світлий геній 

італійського Відродження

4. Бунтуючий геній Мікеланджело



Творіння може пережити творця; 

Творець піде, природою переможений, 

проте образ, ним відображений, 

століттями буде зігрівати серця!

Мікеланджело Буонарроті



Відродження часто називають епохою 

титанів. В цей час з'являється на світ 

чимало геніїв, кожного з яких природа 

щедро наділила універсальними 

талантами, твори яких і досі викликають 

захоплення сучасників. 



Понятійна розминка

Титани – у давньогрецькій міфології –

божества старшого покоління.

Титанами називають видатних діячів

епохи Відродження та видатних

розумом і талантом людей взагалі.



Презентації груп учнів: 

1. Геній Леонардо да Вінчі

2. Рафаель – світлий геній 

італійського Відродження

3. Бунтуючий геній Мікеланджело



Запитання на узагальнення



1.Хто є автором Мадонн?

а)Леонардо да Вінчі;

б)Рафаель Санті;

в)Тиціан;

Мадонна з дитиноюСикстинська Мадонна Мадонна з квіткою



2.Автором якої скульптури Давида 

був Мікеланджело?

а)1
б)2
в)3



Чи могли Рафаель Санті, Леонардо 

да Вінчі та Мікеланджело бути 

ровесниками?

Рафаель

(1483-1520)
Леонардо

(1452-1519)
Мікеланжело

(1483-1520)



Хто з відомих митців працював над 

спорудженням собору Св. Петра в 

Римі?

в)Леонардоб)Мікеланджелоа)Рафаель



Хто з відомих митців зображений 

на фресці “ Афінська школа ”?

б)Рафаель в)Мікеланджелоа)Леонардо



Прочитайте афоризми Леонардо да

Вінчі та поясніть зміст одного з них:

Істина була єдиною дочкою часу.

Де помирає надія, там виникає порожнеча.

Ображаючи іншого, ти не піклуєшся про самого себе.

За солодке доводиться гірко розплачуватися.

Шкодиш ти, якщо хвалиш; але ще більше шкоди, 

якщо засуджуєш те, на чому сам мало розумієшся.

Існує три типи людей: ті, хто бачить, ті, хто бачить, 

коли їм показують, і ті, хто не бачить.

Противник, який шукає ваші помилки, корисніший за 

друга, який бажає їх приховати.



Висновки

• В центрі уваги митців доби Відродження –

знання про людину і суспільство.

• Митці Відродження бачили світ таким, яким

він є, замість того щоб сліпо сприймати на

віру традиційні погляди.

• В період Високого Відродження створюються

величні шедеври (картини, фрески,

скульптури), які вражають і досі.


