
 
 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ ЮНАЦТВА 
 

 
 
 
 
 

 
 

Палітра Клода Моне 
 
 

 
 

 
 
 
 

Київ 2010 
 



2 

 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 
 

 
 

 
інформаційно-методична довідка 

 
 
 
 
 
 

Палітра Клода Моне 
до 170-річчя від дня народження Клода Моне 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Київ 2010 



3 

 

ББК 85 
П 12 
 

Палітра Клода Моне : до 170-річчя від дня народження Клода  Моне : 
інформаційно – методична довідка  /[уклад.  Н. Левандовська];  Київська обласна 
бібліотека для юнацтва. – К., 2010. – 31 с. 

Довідка, присвячена видатному французькому живописцю Оскару Клоду 
Моне. У 2010 році світ відзначає ювілейну дату – 170 років від дня народження 
митця.  

Рекомендовано бібліотечним працівникам, мистецтвознавцям, вчителям та 
широкому колу читачів. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Укладач: Н. Левандовська 
 
Відповідальний за випуск: Г. Сорока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Укладач: Т. Василькевич, 2010 



4 

 

© Київська обласна бібліотека для юнацтва, 2010 

Оскар Клод Моне 
(14.02.1840 – 05.12.1926) 

 
Видатний французький живописець. Один із основоположників 

імпресіонізму. Пройде багато років, перш ніж Клод Моне зможе 
написати цей лист:  

"Сьогодні більш ніж коли-небудь, я бачу, наскільки протиприродний той 
незаслужений успіх, що випав на мою долю. Я завжди прагнув досягти кращого, 
але вік і невдачі виснажили мої сили. Не сумніваюся, що ви знайдете мої 
полотна досконалими. Я знаю, коли я їх виставлю, вони принесуть мені 
великий успіх, але мені це байдуже, оскільки сам я вважаю їх поганими..." 
 

Оскар Клод Моне народився 14 
листопада 1840 року в Парижі. Коли 
хлопчику виповнилося п'ять років, 
родина переїхала в Нормандію, у Гавр. 
Батько хотів, щоб Клод став 
бакалійником і приєднався до сімейного 
бізнесу, але син із дитинства 
захоплювався образотворчим 
мистецтвом, зокрема, із задоволенням 
малював карикатури. На морському 
узбережжі Нормандії Моне зустрів 
Ежена Будена, відомого пейзажиста й 
одного із провісників імпресіонізму. 

Буден показав юному художнику деякі прийоми мальовничої    роботи з 
натури. 

            Автопортрет                      
 

 

Друзі 
 

Позбавлений матеріальної підтримки рідних, в 1860 році Моне 
змушений іти до армії. Він потрапив в Алжир, але з призначеного 
семирічного строку відбув там лише два роки – юнак занедужав тифом, 
і втручання тіточки допомогло художнику демобілізуватися. Клод 
вступив в університет на факультет мистецтв, але швидко розчарувався 
в підході до живопису, який панував там. Покинувши навчальний 
заклад, він незабаром потрапив у студію живопису, яку організував 
Шарль Глейр. Короткозорий швейцарець Глейр тримав майстерню на 
лівому березі Сени. Його учнями були син бідного кравця з окраїни 
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Парижа Огюст Ренуар і спадкоємець сенатора з Леро, багатого 
виноградаря, Фредерік Базель. Третім у свою компанію ці двоє 
прийняли Каміля Піссарро, конторника й сина конторника з 
Антильських островів. Він був років на десять старше за них, але 
погодився залишатися в тіні. Згодом Піссарро стане не тільки чудовим 
живописцем, але й теоретиком їхньої школи. Група, щоправда, поки 
ніяк не складалася: жодному з них не був даний дар безперечного 
лідера. І тоді з'явився четвертий.  
 

Його виникнення на порозі майстерні Глейра запам'ятали всі: 
бездоганно одягнений, у сорочці з мереживними манжетами – чепурун, 
денді! І невтямки було, що в кишені в того ні сантима, та й сам він не 
інфант, не спадкоємний дворянин із родоводом, а перекірливий син 
дрібного крамаря з Гавра. Звали його Клод Моне. Всі швидко звикли, що 
Моне замовляв плаття у кращого кравця Парижа, ніколи не платив, а 
коли той заїкнувся про гроші, сказав із поблажливою зарозумілістю:  

 
«Якщо ви наполягаєте, мосьє, я позбавлю вас своїх замовлень».  

 
Однак не манери тягли до нього Базеля, Ренуара й Піссарро: Клод 

Моне був настільки природно незалежний, що неможливо було не 
захопитися цією властивістю юного провінціала.  
 

 
 

Дама в зеленій сукні 
 
 

 
 
 
 
Популярність Клоду Моне 

приніс портрет Камілли Донсьє, 
написаний в 1866 році («Камілла, 
або портрет дами в зеленій 
сукні»). Над «Дамою» дружно 
потішалися критики й глядачі. 
Газетні дотепники не 
утомлювалися друкувати шаржі, 
де довгий шлейф вивалювався за 
край картини, а шия жінки була 
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перекручена, як штопор. Моне намагався не звертати уваги на 
глузування: тепер із ним була дружина Камілла, вона народила йому 
сина, заради них хотілося жити, – але жити не було на що.  
 
 
 
                                                                                                                             
                               Дама в зеленій сукні                                                                                                    
 
 

Салон знедолених 
 

 
Моне був першим,  хто волів 
малювати свої картини 
тільки на відкритому повітрі 
в будь-яку погоду й у будь-
яку пору року.  
                                                                                       

Клод часто 
підкреслював:  

 
«Я намагався зробити 

неможливе – намалювати саме світло».  
                                                                                                                                                              
                                  Регата в Аржатей                                                                                          

 
Друзі любили приїжджати в маленьке містечко Аржантей, де для 

кожного відшукувався куточок, приємний погляду. Моне завів човен із 
навісом, назвав його плавучою майстернею й днями безперервно писав 
текучу воду, докладно передаючи її мінливі стани. І одного разу Едуард 
Мане, який недолюблював Клода Моне з безглуздої причини (їх 
плутали спочатку через співзвуччя прізвищ), не витримавши, вигукнув: 

  
«Так ви подивіться, яка в нього ріка! Це ж Рафаель води!» 
 
Визнання друзів було дорогим. 

 
Однак Салон відкидав їхні картини одну за іншою, а якщо навіть 

приймав, то розвішував так, що розглянути їх було неможливо. Тому 
Клод Моне запропонував організувати свою виставку – «Салон 
знедолених».  
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Виявилося, що витівка більше 
ніж невдача. То була 
катастрофа. Критики 
змагались у дотепності: 
пейзажі порівнювали зі 
шпалерами, оголену натуру – 
із шарами гнилого м'яса, 
багатофігурні композиції – з 
гарячковими баченнями 
божевільних. Моне зазнавав 
біль не стільки через власний 
провал, скільки через те, що 
став мимовільною причиною образи друзів. На той час Клод уже 
написав прекрасні картини – і                           Пікнік на траві, Шайї (Шайлі) 

 
«Сніг в Аржантеї», і «Регата в Аржантеї», і «Сніданок на траві», і 

«Жінок у саду», за які через двадцять років йому будуть пропонувати 
сотні тисяч і мільйони франків, а поки обставини змушували його 
писати розпачливі листи:  

 
«Із позавчорашнього дня в мене немає жодного су, а в кредит більше не 

дають ні в м'ясника, ні в булочника. Хоча я й вірю в майбутнє, але, як бачите, 
моє сьогодення дуже важке. Чи не зможете ви терміново вислати мені 20 
франків?» 

 
Друзі допомагали йому – Ренуар добував замовлення в 

марнолюбних крамарів, вони виконували їх разом; заможний Базель 
надсилав гроші.  
 
 
 

Франко-прусська війна 
 

 Незабаром Базеля не 
стало. 18 липня 1870 року 
імператор Франції Наполеон III 
оголосив війну Пруссії; 
передбачалося, що то буде 
невелика переможна 
прогулянка. Фредерік Базель 
приїхав в Аржантей, 
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виряджений у форму зуавів – найрозпачливіших полків у кавалерії 
Франції.  
 

2 вересня, через півтора місяці після оголошення війни, Наполеон 
III капітулював під Седаном. Французькі війська  

 
     Сонце, що пробивається крізь туман 

 
безладно відступали. І не в лихій атаці, а на брудній дорозі снаряд 
прусської артилерії, яка наосліп обстрілювала французькі тили, обірвав 
життя Фредеріка Базеля.  
 

Поки йшла війна, Клод Моне довідався, що в Лондоні знаходиться 
торговець картинами, який знає толк у сучасному живописі. 
Пристроївши Каміллу із сином до випадкових знайомих, Моне 
відправився за Ла-Манш. Але, перш ніж він відшукав Дюран-Рюеля, 
того самого торговця, Моне побачив те, що потрясло його найбільше: 
легендарний лондонський туман. Не сам туман, не густе скупчення 
вологого слабо-прозорого повітря, а незбагненність зображення 
предметів, схованих туманом: то було справжнє завдання для істинного 
художника. Під враженням Моне написав картину «Темза. Парламент».  
 

Пізніше він знайшов і Дюран-Рюеля – цій людині призначено було 
зіграти величезну роль у житті імпресіоністів.  
 
 
 

«Враження, схід сонця» 
 

Після повернення у 
Францію наприкінці 1872 
року Моне пише свій 
знаменитий пейзаж 
«Враження, схід сонця» 
(Impression, soleil levant). Саме 
ця картина й дала назву групі 
імпресіоністів і цілому 
художньому напрямку. 
Картина була показана на 
злощасній виставці «Салону 
знедолених» (першій 
імпресіоністській виставці) в 
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1874 році. Тепер, коли всі битви за нове мистецтво згасли, будь-який 
цінитель скаже, що картина зачаровує                                 Враження, схід сонця 
глядача світлом, атмосферою й фарбами.  
 

Дюран-Рюель купив у Клода Моне кілька робіт. Повернувшись у 
Францію, Клод обсипав Каміллу квітами, коштовностями й сукнями; на 
честь друзів були дані бенкети; гроші у Клода ніколи не затримувалися.  
 

Війна, Комуна, 
Республіка не змінили 
відносини до художників 
нового часу. І справа була вже 
не в журі – в журі Салону 
попадалися цілком осудні 
живописці, але консерватизм 
публіки виявився незламним. 
Їй хотілося спокою й 
самовдоволеної впевненості в 
тому, що в юрбі вони єдині й 
монолітні, а «Бульвар 

Капуцинок» стверджував, що в юрбі вони роз'єднані, безликі й     
             Бульвар Капуцинок в Парижі                   самотні. Публіці хотілося 

піднесеної  
 
краси  гірських водоспадів, а їй пропонували «Жабник». Навіть квіти в 
цих художників не були вишукані – звичайні польові квіти...  
 
 
 

Хвороба Камілли 
 

З 1871 по 1881 роки художник жив в Aржантеї й Ветейлі. У цей 
період на багатьох його картинах – епізоди безтурботного життя за 

містом із дружиною і юним сином Жаном, 
наприклад, на картині «Сніданок» або 
«Маки в Аржантеї».  
 

 Після народження другого сина й 
убогості тривалістю у кілька років Камілла 
різко здала. Вона швидко утомлювалася, але 
намагалася перемогти утому, її постійно 
мучили болі, але про них вона не говорила. 
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Моне був у розпачі. Камілла – терпляча супутниця важкого життя 
невизнаного художника. Камілла – улюблена модель і для  

 
портретів, і для композицій. Камілла – просто кохана. Він устиг 

написати ще один – бог знає, який за рахунком – її портрет у костюмі 
японки, навмисно повторивши композицію й 

розмір «Дами в зеленому». Дружина вгасала. Ні,  
 

Жінка із парасолькою               не точно: вгасання – плавний відхід, а 
Камілла  
 
вмирала в жахливих стражданнях.  
 

До тієї пори вони перебралися в Живерні, тут був сад і ріка поруч. 
У сусідах виявився текстильний магнат із Парижу, Ернест Гошеде; він 
називав себе колекціонером, купив у Моне кілька картин. Гошеде рідко 
бував у Живерні: залишався в Парижі – справи вимагали, але його 
гарненька дружина Аліс, віддавала перевагу природі.  
 

Камілла вмерла від туберкульозу на світанку одного з днів 1879 
року. Смерть часто забирає до себе в ту годину, коли починає здаватися, 
що новий день уже наступив.  
 

Сумно вдивляючись у холодіюче обличчя, Моне помітив спочатку 
блакитнувате світіння над ним, а потім із жахом виявив, що погляд його 
насамперед відзначає зміну кольорів – ці сині, жовті й сірі тони, які 
з'явилися після смерті. Інстинктивно, не усвідомлюючи того, що робить, 
Моне взяв пензель і став накидати останній портрет Камілли. Він 
проклинав себе, плакав, намагався розтиснути пальці й випустити 
пензель, але пальці не розтискалися. Він згадував:  

 
«Я пильно дивився на трагічне вираження обличчя, мимоволі 

намагаючись установити послідовність, пропорції світла й тіні у фарбах, які 
смерть наклала на нерухоме обличчя. Відтінки блакитного, жовтого, сірого і я 
не знаю ще яких кольорів. Я пізнав це». 

 
 
 

Улюблений сад 
 

До 1890 року у віці 50 років 
Клод Моне, уже всесвітньо 
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відомий художник, перебудував старий житловий будинок на фермі й 
найняв шість садівників, щоб доглядати за квітами в саду. Моне дуже 
любив квіти, і його сад представляв чудове видовище: ми можемо про це 
судити за його численними картинами. Крім пишноти цього саду 
художник любив також малювати стоги сіна за своїм будинком, 
передаючи ледь уловимі хвилеподібні рухи світла й кольорів.  
 

Він знайшов нову форму живопису – квітами: так любовно  
              Сад Моне в Аржантей 

 
обробляв сад, що той став схожий на величезне полотно, де сполучення 
кольорів змінювалися не тільки від години доби, але й від перебігу часу. 
Клод підвів у сад воду від ріки, обладнав ставок, розвів у ньому латаття й 
лілії.  
 
 
 

Мадам Моне №2 
 

Аліс Гошеде, мати чотирьох дітей, терпляче чекала смерті 
чоловіка. За цей час народила ще двох, і через 13 років після смерті 
Камілли в 1892 році, закривши чоловіку очі, стала другою дружиною 
Клода Моне. Як їй здавалося, вона зробила все, щоб витравити з пам'яті 
художника те, що пов'язане з Каміллою. Правда, портрети Камілли 
роботи Клода Моне і його друзів розійшлися по багатьом музеям і 
приватним зібранням.  
 

 В 1883 році Клод разом з Аліс їде в містечко Живерні у Верхній 
Нормандії, в 80 км на північний захід від Парижа. Тут почалися «великі 
серії» Моне –  найнезбагненне з того, що він створив: «Тополі», 
«Руанський собор», «Німфеї»... Квапливо змінюючи полотна на 
підрамнику, художник встигав утримати неповторні дивовижні миті, 
які промайнули. Але немає на землі жодного музею, який би відкрив 
глядачу титанічну роботу митця у всій повноті. Картини розхапували 
стрімко, навіть фарби не встигали просохнути. Вони розійшлися по 
всьому світу, розлучені назавжди: якщо знайдеться безумець, який 
забажає їх з'єднати, він ніколи не зможе зробити цього – тепер не 
вистачить ніяких грошей.  
 

Моне намалював ще кілька серій картин, включаючи полотна із 
зображенням собору в Руані. Кожна картина передає гру світла й тіні в 
різний час доби: ранній світанок, коли сонце ласкаво пробивається крізь 



12 

 

туман, що обволікає шпилі собору, і полудень, коли весь фасад потопає 
в сонячному світлі.  
 

Навколо згущалася порожнеча – помирали друзі. Промайнули 
двадцять років з Аліс – вона вмерла в 1911 році. Художник пережив і 
свого старшого сина, Жана, який помер у 1914 році. Та очі почали 
здавати.  
 
 
 

Життя в темряві 
 

В 1912 році, коли Моне було 72 роки, доктор у Парижі поставив 
діагноз, який звучав як вирок: двостороння катаракта. Тому що 
катаракта прогресувала, художник не міг більше малювати при 
яскравому світлі або створювати картини з яскравим фоном. Проте він 
відмовився від операції на кришталику – через страх, що в результаті 
його зір ще більше погіршиться, а сприйняття кольорів стане 
перекрученим.  
 

Незважаючи на поганий зір, Клод Моне спробував здійснити мрію 
давніх років – створити величезні полотна, якими був би заповнений 
весь простір усередині кімнати. На них він бажав зобразити воду й квіти 
в невловимому блиску. Однак художник не міг більше розрізняти багато 
кольорів фарб, і у своєму виборі кольорів покладався на назву, яку читав 
на етикетці тюбика, а потім запам'ятовував точне розташування тюбиків 
на палітрі. Він розумів, що багато його картин були занадто темними, 
тому частину їх порізав або знищив.  
 

Одного разу Моне сказав, що хотів би народитися сліпим, а потім 
прозріти, щоб передати на полотні свої враження, не перебуваючи під 
впливом минулого досвіду. В 1922 році, у віці 82 років, він, по суті, став 
сліпим на праве око й ледь бачив лівим оком. Проте говорив:  

 
«Я буду малювати навіть сліпим, як і Бетховен, що складав музику, 

будучи абсолютно глухим». 
 

Щоб хоч якось поліпшити зір хоч на кілька годин, він приймав 
спеціально прописані ліки, які розширюють зіниці. Моне практично не 
малював блакитними фарбами в цей період. Через сильну катаракту на 
його очі падала мала кількість світла з короткою довжиною хвилі, це 



13 

 

унеможливлювало відрізнити блакитні кольори від чорного. Незабаром 
Клод Моне вже не міг малювати.  
 
 
 

Музей Моне 
 
 

У ці роки Моне часто відвідував його старий друг Жорж Клемансо, 
який досяг поста прем'єр-міністра Франції. До початку 1917 року, коли 
Перша Світова війна наближалася до кінця, Моне погодився передати в 
дарунок Франції два великих панно з «Великих Декорацій», щоб 
відсвяткувати припинення воєнних дій. Однак Клемансо переконав 

художника віддати в 
дарунок не дві картини, а 
все, що Клод запланував 
створити, – з умовою, що для 
їхнього розміщення буде 
спеціально побудований 
музей за планом самого 
Моне. Саме Клемансо 
вмовив Моне зробити 
операцію з видалення 
катаракти.  
 

Протягом шести місяців після видалення катаракти в Моне 
розвилася вторинна катаракта. Однак художник 

                             Сена. Живерні. 

 
виявив, що зір поліпшувався, якщо він закривав одне око, як правило 
ліве. У той період Моне скаржився, що, дивлячись лівим оком, 
ураженим катарактою, він бачив усе в занадто жовтих фарбах. А 
прооперованим оком він бачив світ у насиченому блакитному кольорі. 
Деякі картини були написані то з одним закритим оком, то з іншим. 
Різниця між двома видами разюча.  
 

У липні 1925 року, через три роки після першого видалення 
катаракти, Моне заявив, що в нього повністю відновилося зорове 
сприйняття світла: це відбулося завдяки тому, що органи зору 
адаптувалися до нових умов. Він був у піднятому настрої й повний 
ентузіазму. В 85 років Клод Моне знову став малювати й завершив не 19 
обіцяних картин, а 22. На жаль, Моне не призначено було побачити ці 
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картини в музеї, про який він мріяв. Художник вмер незадовго до 
відкриття музею.  
 

Клод Моне помер 5 грудня 1926 року в Живерні й був похований 
на місцевому церковному цвинтарі. В останні хвилини його життя 
Клемансо був поруч. Через два місяці після смерті Моне Клемансо 
відкрив музей Оранжері, де були виставлені знамениті «латаття» 
художника, і допоміг людям побачити світ у кращому світлі – очами 
Моне. 

Найбільш відомі здобутки 
 
Враження, схід сонця. 1872 
Тополі на Епті. 1891 
Дама з парасолькою (Мадам Моне із сином). 1875 
Сад художника у Ветейлі. 1880 
Жабник. 1869 
Парламент. Ефект тумана. 1904 
Тераса в Сент-Адресс. 1867 
Жінки в саду. 1866-67 
Дама в саду Сент-Адресс. 1867 
Парк Монсо. 1876 
Доріжка в саду Живерні. 1900 
Сад художника в Живерні. 1900 
Сіна в Аржантеї. 1875 
Бульвар капуцинок у Парижі. 1873 
Руанський собор опівдні. Гармонія в блакитному й золотому. 1894 
Латаття. Хмари. 1903 
Регата в Аржантеї. Близько 1872 
Бульвар капуцинок. 1873 
Вокзал Сен-Лазар. 1877 
Скеля-арка на захід від Етрета. 1883 
Бордігера. Італія. 1884 
Сад у Бордігері. Ранок. 1884 
Стоги сіна. Кінець літа. 1890-91 
Тополі на Епті. Осінь. 1891 
Парламент. Лондон. 1905 
Латаття. 1906 
Японський місток. 1918-24 
Мол у Трувілі. Відлив. 1870 
Пляж у Трувілі. 1870 
Темза нижче Вестмінстера. 1871 
Ставок із лататтями. 1899 
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Музеї, в яких представлені картини Клода Моне 
 

ГМИИ им. Пушкина, Москва 
Государственный Эрмитаж, СПБ 
Музей Образотворчого Мистецтва, Будапешт 
Галерея Бельведер, Відень 
Художньо-історичний музей, Відень 
Художній музей, Ґетеборг 
Музей образотворчого мистецтва, Гренобль 
Національна галерея мистецтв, Лондон 
Галереї інституту Курто, Лондон 
Національна галерея, Лондон 
Зібрання місіс Едвард Халтон, Лондон 
Музей Орсе, Париж 
Музей Мармоттан, Париж 
Музей Оранжереї, Париж 
Музей Байманс-ван Бейнінген, Роттердам 
Музей образотворчого мистецтва, Руан 
Державна галерея, Штутгарт 
Національна галерея Шотландії, Единбург 
Музей Метрополітен, Нью-Йорк 
Зібрання Дж. Розензафта, Нью-Йорк 
Музей мистецтва Нельсона-Аткінса, Канзас-Сіті, США 
Художній музей Фогга, Кембридж, США 
Зібрання Саймонс, США 
 
 
 

Корисні посилання в Інтернеті 
 

 
http://www.artcyclopedia.com/artists/monet_claude.html 
 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Моне 
 
http://www.impressionist--paintings.com/russian/MONE/biograph_mone.shtml 
 
http://www.famousartistsgallery.com/gallery/monet.html 
 
http://sunny-art.ru/category/ego-raboty/ 
 
http://www.marmottan.com/uk/index_uk.asp 

http://www.artcyclopedia.com/artists/monet_claude.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Моне
http://www.impressionist--paintings.com/russian/MONE/biograph_mone.shtml
http://www.famousartistsgallery.com/gallery/monet.html
http://sunny-art.ru/category/ego-raboty/
http://www.marmottan.com/uk/index_uk.asp
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http://giverny.org/monet/welcome.htm 
 
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-
collection.html?no_cache=1&zsz=1&zs_r_2_z=3&zs_r_2_w=Monet%2C%20Claude&zs_ah
=oeuvre&zs_rf=mos_a&zs_mf=21&zs_sf=0&zs_send_x=1&zs_liste_only=1 
 
http://www.wm-painting.ru/MasterPieces/p19_sectionid/8/p19_imageid/70 
 
http://www.impressionism.ru/monet.html 
 
http://smallbay.ru/monet.html 
 
http://www.museum-online.ru/Impressionism/Claude_Monet 
 
http://www.bibliotekar.ru/Kmone/index.htm 
 
http://www.arthistory.ru/mone.htm 
 
http://www.manwb.ru/articles/arte/painting/MoneGard_ElTiapkina/ 

Александр Булынко 
КЛОД МОНЕ 

 
«Я был, остаюсь и останусь импрессионистом. Лишь мне понятны те переживания и боль, 

которые мне так необходимы, чтобы завершить мои полотна.» 
Клод Моне 

 

Завтрак был на траве. Колыхалась листва. 
Парк. Пикник. Изумрудное лето. 

И в жеманной толпе говорились слова, 
натыкаясь на сгустки небесного света. 

 
Свет небес воспарял, ударял по глазам. 

И парижский бульвар Капуцинок 
Тот пожар отражал. Открывался Сезам  

в неземное. И в царстве кувшинок 
гимн звучал красоте. Открывались глаза 

удивленно глядящих растений. 
Отражались в воде кровь, и пот, и слеза 

вековечно застывших мгновений. 
 

И луга Жеверни прессовались в стога. 
Тополя, перелески, овраги. На осколках стерни, 
словно жертвы богам, огневели кровавые маки. 

 

http://giverny.org/monet/welcome.htm
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1&zsz=1&zs_r_2_z=3&zs_r_2_w=Monet%2C%20Claude&zs_ah=oeuvre&zs_rf=mos_a&zs_mf=21&zs_sf=0&zs_send_x=1&zs_liste_only=1
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1&zsz=1&zs_r_2_z=3&zs_r_2_w=Monet%2C%20Claude&zs_ah=oeuvre&zs_rf=mos_a&zs_mf=21&zs_sf=0&zs_send_x=1&zs_liste_only=1
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1&zsz=1&zs_r_2_z=3&zs_r_2_w=Monet%2C%20Claude&zs_ah=oeuvre&zs_rf=mos_a&zs_mf=21&zs_sf=0&zs_send_x=1&zs_liste_only=1
http://www.wm-painting.ru/MasterPieces/p19_sectionid/8/p19_imageid/70
http://www.impressionism.ru/monet.html
http://smallbay.ru/monet.html
http://www.museum-online.ru/Impressionism/Claude_Monet
http://www.bibliotekar.ru/Kmone/index.htm
http://www.arthistory.ru/mone.htm
http://www.manwb.ru/articles/arte/painting/MoneGard_ElTiapkina/
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И живая вода, охранявшая дно, 
мыла скалы в окрестьях Бель-Иля. 
Уплывали года, но брало полотно 
сколы смальты, оскалы белила...  

 
Под мостом Ваттерлоо расплылись в синеве 

лодки, чайки, соборы Руана. 
Время годы несло: завтрак был на траве, 

А вечеря в бездонном тумане. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1. 
 

Питання для вікторин 

Вікторина  «Палітра» 
 

1. Що таке мистецтво? 
2. Які ви знаєте види мистецтва? 
3. Назвіть найновіший вид мистецтва. 
4. Назвіть найдавніші пам'ятки мистецтва, що збереглися до нашого часу на 

території Франції, Іспанії, Англії, нашої країни? 
5. Митці якої країни першими почали вивчати будову людського тіла, закони 

гармонії й краси? 
6. Назвіть зразки давньогрецької архітектури періоду класики. 
7. Яких скульпторів Стародавньої Греції ви знаєте? 
8. Що таке архітектура? 
9. Які види архітектурних споруд ви знаєте? 
10. Назвіть давньогрецькі архітектурні ордери і відмітні риси кожного з них. 

11. З яких матеріалів будували давньогрецькі храми? 
12. Як називається відкрита галерея перед храмом? 
13. Пригадайте архітекторів, які будували храм Парфенон. 
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14. Що таке каріатіди і атланти? 
15. В яких країнах стародавнього світу була розвинена культова архітектура? Як  

називались культові споруди Стародавнього Межиріччя? 

16. Якому фараону присвячена найвища єгипетська піраміда? 

17. Як називається пам'ятник індійської архітектури в Агрі? 
18. Що таке пагода? 
19. Назвіть кращі пам'ятники стародавньої римської архітектури. 
20. Чим характерна давньоримська архітектура? 
21. Культура якого народу зробила великий вплив на культуру Стародавнього 

Риму? 
22. Пригадайте, хто і коли збудував найвищу споруду міста Константинополя? 
24. Що вплинуло на розвиток будівництва кам'яних культових споруд у Київській 

Русі? 
25. Назвіть найвидатнішу споруду Київської Русі. 
26. Який вигляд мали романські собори? 
27. Що таке готика? 
28. Пригадайте споруди, збудовані в готичному стилі. 
29. Назвіть найвидатніших італійських митців Високого Ренесансу. 
30. Які ви знаєте архітектурні пам'ятки Італії, споруджені в стилі барокко? Чим вони 

характерні? 
31. Як називається стильовий напрям мистецтва епохи Людовика XV у Франції? 
32. Що таке класицизм? Які вам відомі споруди, збудовані в цьому стилі? 
33. Що таке живопис? 
34. Яку роль відіграє колір у живописному творі? 
35. На які види поділяється живопис?  
36. Які ви знаєте жанри живопису? 
37. Що таке фреска? 
38. Що таке мозаїка? 
39. Що таке графіка? 
40. Що таке скульптура? 
41. Які ви знаєте види скульптури? 
42. Які найбільші музеї світового образотворчого мистецтва ви знаєте? 
43. Які ви знаєте художні музеї в нашій країні? 

«Митці і твори мистецтва 
 

1. Які ви знаєте твори Мікеланджело Буонарроті? 
2. Назвіть найпопулярніші роботи Рафаеля Санті. 
3. Які шедеври світового мистецтва належать пензлю Леонардо да Вінчі? 
4. Кому із італійських майстрів живопису належать такі картини: «Динарій 

Кесаря», «Свято Венери», «Венера перед дзеркалом», «Св. Магдаліна», «Любов 
земна і небесна»? 

5. Назвіть видатних художників німецького Відродження. 
6. Пензлю якого художника належать картини «Полювання на левів», «Викрадення 

дочок Левкіппа», «Персей і Андромеда», «Портрет камеристки», «Портрет 
сина»? 

7. Які ви знаєте твори славнозвісного голландського живописця Рембрандта ван 
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Рейна? 
8. Назвіть відомі вам твори іспанського художника Дієго Веласкеса. 
9. Хто створив скульптурний портрет Ф.М. Вольтера? 
10. Хто автор картини «Свобода на барикадах»? 
11. Пригадайте представників французького імпресіонізму. 
12. Хто автор картини «Герніка»? 
13. Пригадайте ім'я сучасного американського художника і письменника, автора 

картин про мужніх людей Півночі. 
14. Який твір Андрія Рубльова вважають перлиною давньоруського мистецтва? 
15. В якій картині російського художника XIX ст. відображено трагічний епізод — 

загибель італійського міста Помпеї під час вибуху вулкана Везувій? 
16. Пригадайте, хто з художників створив картину «Сватання майора»? 
17. Назвіть авторів широко відомих портретів великого російського поета О. С. 

Пушкіна. 
18. Назвіть живописні твори В. Г. Перова, які за сюжетом і настроєм нагадують поезії 

російського поета М. О. Некрасова. 
19. В яких картинах В.Г. Перова зображені люди, що захоплюються полюванням, 

рибальством, красою природи? 
20. Пригадайте назву картини російського живописця О. А. Іванова, яка по праву 

вважається величним досягненням світового мистецтва. 
21. Кого з російських живописців вважають неперевершеним мариністом, співцем 

моря? 
22. Яке полотно І. К. Айвазовського стало найпопулярнішим? 
23. Коли було засновано Товариство пересувних виставок? 
24. Коли було відкрито першу Пересувну художню виставку? 
25. Хто написав пейзажі «Граки прилетіли», «Весна», «Польова дорога»? 
26. Де і коли народився великий художник І.Ю. Рєпін? 
27. Пригадайте, яка картина І. Ю. Репіна стала найпопулярнішим зразком викриття 

зажерливості та лицемірства духовенства. 
28. Після подорожі по Волзі І. Ю. Рєпін намалював полотно, яке експонувалося на 

академічній виставці 1873 року і стало найпопулярнішим у мистецтві XIX ст. Що 
це за картина? 

29. Яка трагедія, що сталася 16 листопада 1581 року, була покладена в основу 
полотна І. Ю. Рєпіна? 

30. Хто був прообразом персонажів картини І.Ю. Рєпіна «Іван Грозний і його син 
Іван»? 

31. Яке Історичне полотно І. Ю. Рєпіна присвячено волелюбному козацтву України? 

32. Де й коли народився російський живописець В.І. Суриков? 

33. Як називається перше велике полотно В. І. Сурикова, присвячене подіям епохи 
Петра І? 

34. Хто з російських композиторів написав оперу  на подібну тему? 

35. Назвіть картину В. І. Сурикова, присвячену сподвижнику Петра І. 

36. За яких обставин у В.І. Сурикова виник задум картини «Меншиков у Березові»? 
37. Яка картина В. І. Сурикова, що відображає події XVII ст., стала вершиною 

творчості цього геніального художника? 
38. Назвіть відомі вам полотна В. І. Сурикова. 
39. У 1893 році В. М. Васнєцов демонстрував на Пересувній виставці картину, над 

якою працював 25 років. Назвіть її. Кого прославляє в ній художник? 



20 

 

40. Який собор розписував В. М. Васнєцов під час перебування у Києві? 

41. Хто серед художників-професорів Петербурзької Академії художеств був 
видатним педагогом? 

42. Пензлю якого російського художника-передвижника належать картини 
«Місячна ніч»? 

43. Яку картину І. М. Крамський написав після подорожі по Україні? 

44. Портрет якого великого українського поета і художника написав І. М. 
Крамськой? 

45. Пригадайте картини російського художника XIX ст. К. А. Савицького. 
46. Кого з російських художників сучасники називали «лісовим богатирем»? 

47. Пригадайте найпопулярніші твори І. І. Шишкіна. 
48. Яке полотно І. І. Шишкіна написане під впливом поезії М. Ю. Лєрмонтова? 
49. Кого з вітчизняних художників-баталістів ви знаєте? 
50. Пензлю якого видатного баталіста належить полотно «Апофеоз війни»? 
51. Назвіть відомі вам картини В. В. Верещагіна. 
52. Де і як загинув В. В. Верещагін — видатний художник-баталіст? 
53. Хто автор полотна «Всюди життя», на якому зображено в'язнів біля 

заґратованого вікна вагона, які із захопленням спостерігають за голубами? 
54. Назвіть картини М.О. Ярошенка. 
55. Які полотна М. О. Касаткіна ви знаєте? 
56. Назвіть найпопулярнішу картину-портрет М. О. Касаткіна, де зображено молоду 

жінку-робітницю? 
57. Пригадайте назви найпопулярніших творів В. О. Сєрова. 
58. Назвіть картину, написану 22-літнім В. О. Сєровим, що стала гордістю 

російського живопису, прикрасою Третьяковської галереї. Хто на ній 
зображений? 

59. Він був художником-пейзажистом. На конкурсі заохочення художників за 
картину «Відлига» був удостоєний першої премії. Помер після тяжкої хвороби 
на 23-у році життя. Про кого тут мовиться? 

60. Перелічіть кращі твори Ф.О. Васильєва. 
 

«Українські та російські митці і твори мистецтва 
 
1. Майже всі твори видатного художника присвячені чарівній природі України, 

серед яких добре відомі картини «Березовий гай», «Місячна ніч на Дніпрі». 
Назвіть прізвище цього художника. 

2. Назвіть відомі вам твори А. І. Куїнджі. 
3. Де навчався живопису І. І. Левітан? 
4. Назвіть кращі картини І. І. Левітана, що стали популярними. 
5. На якому полотні І. І. Левітана відчувається трагічне звучання, глибокі роздуми 

над проблемами життя, буттям людини в природі? 
6. Які ви знаєте твори російського художника М. О. Врубеля? 
7. На полотні «Побачення» зображено матір, яка приїхала провідати свого сина — 

учня підмайстра. Хто автор цього полотна? 
8. Хто автор картини «Діти тікають від грози» ? 
9. Які ви знаєте архітектурні пам'ятки України минулих часів? 
10. Хто з українських і російських художників XIX ст. брав участь у викупі Т. Г. 
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Шевченка з кріпацтва? 
11. Хто автор серій «Живописна Україна» та «Притча про блудного сина», картин 

«Катерина», «Селянська родина», «Казашка Катя», портрета актора М. С. 
Щепкіна? 

12. Назвіть відомі твори М. К. Пимоненка. 
13. Хто з українських художників XIX ст. був учасником Пересувних художніх 

виставок, на яких виставляв полотна «Глухомань», «Україна», «Літній день на 
Україні» ? 

14. Де було засновано М. І. Мурашком художню малювальну школу на Україні? 
15. Які ви знаєте картини М. І. Мурашка? 
16. Пензлю якого видатного українського художника належить картина «В люди»? 
17. Назвіть відомі картини українського художника XIX ст. С. І. Васильківського. 
18. Пригадайте, хто написав портрет Лесі Українки (1900 р.). 

19. Хто автор картини «Зимові сутінки на Україні»? 

 
ВІДПОВІДІ 

 
«Палітра» 

1. Мистецтво – одна з форм суспільної свідомості, основою якої е образне 
відображення явищ дійсності. Художнє відображення може відбуватися в зорових 
образах (образотворче мистецтво), в звукових (музика), в слові (художня 
література), засобами синтезу окремих видів мистецтва (театр, кіно). 

2. Види мистецтва: література, образотворче мистецтво і архітектура, музика, 
театральне мистецтво, кіномистецтво, телебачення. 

3. Найновіший вид мистецтва — телебачення. 
4. а) печерні розписи: Альтаміра (Іспанія), Ласко (Франція), Капова печера  та ін. 
б) наскальні малюнки: Кобистан (Азербайджан), Кам'яна Могила (Україна). 
в) мегалітичні споруди:  Менгіри Бретані (Франція), Кромлех Стонхенджа (Англія), 

Дольмени Кавказу . 
5. Митці Стародавньої Греції. 
6. У другій половині V ст. до н. е., за часів Перікла, під керівництвом скульптора 

Фідія було забудовано Афінський Акрополь величними спорудами Пропілеїв, 
Парфенону, Ерехтейону. 

7. Фідій — автор статуї богині Афіни, статуї Зевса в м. Олімпії, скульптор Мірон, 
який створив статую «Дискобол», Поліклет — автор статуй «Доріфор» і 
«Діадумен», Скопає — автор статуї «Менада», Праксітель — автор славетної 
«Афродіти Кнідської». 

8. Архітектура — мистецтво проектування і будівництва окремих споруд, цілих 
ансамблів, планування міст і сіл. . 

9. Архітектурні споруди можна поділити на три групи: промислові (заводи, 
фабрики, електростанції та ін.), житлові (будинки, готелі, гуртожитки і ін.) і 
громадські споруди (театри, кіно, музеї тощо). 

10. Дорійський, іонійський, корінфський. Для грецького дорійського ордера 
характерні суворі, мужні форми. Масивна колона розчленована вертикальними 
поглибленнями, т. зв. «канелюрами», завершується капітеллю, що складається з 
двох частин — схожої на чашу («ехін») і квадратної плити («абак»). Форми 
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іонійського ордера—м'які, ліричні, «жіночі»; колона іонійського ордера 
стрункіша за дорійську і закінчується капітеллю з двома, т. зв. «волютами». Внизу 
колона має профільовану базу. Для корінфського ордера характерні капітелі з 
пишним листям аканту, рослини, розповсюдженої в Греції. 

11. Спочатку будували з дерева, потім з каменю та мармуру. 
12. Портик. 
13. Парфенон будували архітектори Іктін і Каллікрат. 
14. Чоловічі і жіночі статуї, виконані як архітектурна деталь, що замінює колону чи 

пілястру. 
15. У рабовласницьких державах Єгипту і Межиріччя, де споруджували піраміди, 

храми, зіккурати (культові споруди Межиріччя). 
16. Піраміда Хеопса, висотою 146,6 м, на спорудження якої пішло 2 300 000 кам'яних 

блоків, вагою біля 2,5 г кожний. 
17. Мавзолей Тадж-Махал в м. Агрі, споруджений імператором Шах-Джеханом для 

своєї дружини. 
18. Пагоди — багатоярусні башти — культові споруди в Китаї. 
19. Амфітеатр Флавіїв — Колізей (75—82 рр. н. е.), в якому вміщувалося 50 000 

глядачів. Храм усіх богів — Пантеон (125 р. н. е.), тріумфальні арки Тіта і Августа, 
терми Каракалли (III ст. н. е.), Діоклетіана (IV ст. н. е.), базиліка Максенція (IV ст. 
н. е.). 

20. У давньоримській архітектурі чільне місце посідали споруди, що втілювали ідею 
могутності держави,— Римської імперії. Будівнича техніка піднімається до 
вершин інженерного мистецтва,— споруджуються храми, палаци, акведуки, 
шляхи, мости, терми. 

21. Культура Стародавньої Греції. 
22. Місто Константинополь, яке в IV ст. н. е. стало столицею Візантійської держави. 
23. У 532—537 рр. талановиті будівничі Анфімій із Тралл та Ісідор із Мілета 

спорудили великий храм св. Софії, в якому діаметр купола — 31,5 м. 
24. Запровадження християнства на Русі, що сприяло об'єднанню дрібних князівств і 

перемозі нового феодального ладу. Це призвело до широкого будівництва церков, 
яких тільки в Києві налічувалось близько 400. 

25. Софійський собор у Києві — головний християнський храм стародавньої Русі, 
будівництво якого було розпочато у 1037 році за часів Ярослава Мудрого. 

26. Романський собор мав вигляд фортеці, суворими формами створював враження 
вічності, непорушності. Його високі башти з вузькими вікнами часом правили за 
бійниці. 

27. Стиль західноєвропейського мистецтва другої половини XII—XV ст., періоду 
найвищого розвитку феодалізму. Яскраве і характерне втілення цей стиль 
знайшов в архітектурі Франції, Англії і Німеччини. Готичні собори символізували 
поривання до неба, цій же меті було підпорядковано і пишне декоративне 
убранство — статуї, рельєфи, вітражі. 

28. Собор Паризької Богоматері, Ам'єнський собор у Франції, Кельнський собор у 
Німеччині, Міланський собор в Італії, собор св. Віта в Чехословаччині, Домський 
собор у Латвії (м. Рига), Кафедральний собор у Львові. 

29. Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонар-роті, Тіціан Вечелліо. 
30. У XVII ст. архітектор Лоренпо Берніні оформив площу собору св. Петра в Римі. 

Церква Сан-Карло архітектора Франческо Ворроміні, теж споруджена в Римі. 
Стиль барокко характерний надмірною пишністю композицій, переобтяженістю 
декором, скульптурою. 
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31. Рококо. У XVIII ст. форми барокко стають примхливішими, набувають 
поширення ліпні окраси у формі раковин, закруток, т. зв. «рокайлі» — звідси й 
назва «рококо». 

32. Класицизм — архітектурний стиль у Європі (XVII— XVIII ст.), для споруд якого 
характерне запозичення архітектурних форм античного та ренесансного 
зодчества. 

33. Живопис (малярство) — один з основних видів образотворчого мистецтва; у 
вузькому розумінні — художнє відображення предметного світу на площині 
(полотні, папері, дереві, стіні) за допомогою кольорових матеріалів. 

34. Колір — головний зображальний і емоційний засіб живопису. За його допомогою 
передається краса і багатство барв навколишнього світу, матеріальність предметів 
і їх забарвлення. 

35. Види живопису: станковий, монументальний, декоративний, театрально-
декораційний. 

36. Жанри живопису: побутовий, історичний, батальний, портрет, натюрморт, 
анімалістичний (малювання тварин), міфологічний. 

37. Фреска — технічний різновид монументального живопису; 
розпис водяними фарбами по свіжому тинкуванню. 
38. Мозаїка — технічний різновид монументального живопису, характерний 

застосуванням різнокольорових твердих матеріалів: зображення виконується з 
окремих різнокольорових шматочків скла, мармуру, кольорових камінців, дерева, 
металу тощо. 

39. Графіка — один а видів образотворчого мистецтва, в якому, на відміну від 
живопису, основним зображальним засобом є малюнок (тобто лінія, світлотінь). 
Твори графіки виконують здебільшого на папері. 

40. Скульптура — вид образотворчого мистецтва, що створюй об'ємно-просторові 
зображення, виліплені з м'якого матеріалу (глина, віск, пластилін), висічені з 
каменю (мармур, граніт, лабрадорит, базальт), вирізьблені з дерева, відлиті з 
бронзи, чавуну, алюмінію, гіпсу чи бетону. 

41. За своїм призначенням скульптура поділяється на станкову, монументальну і 
декоративну. В кожному з цих видів застосовується кругла скульптура і рельєф. 

42. Зарубіжні художні музеї: Луврський музей у Парижі, Британський музей і 
Національна галерея в Лондоні, Дрезденська картинна галерея, Музей Прадо в 
Мадріді, Метрополітен-музей у Нью Йорку, Національна галерея мистецтва у 
Вашінгтоні, Мюнхенська та Берлінська Пінакотека. 

43. Вітчизняні музеї образотворчого мистецтва: Державна Третяковська галерея в 
Москві, Державний Ермітаж і Державний Російський музей в Санкт-Петербурзі, 
Державний музей образотворчого мистецтва ім. О. С. Пушкіна в Москві, 
Київський музей мистецтва і Державний музей українського образотворчого 
мистецтва , Київський Державний музей західного та східного мистецтва. 

 

«Митці і твори мистецтва» 

1. Скульптурні роботи Мікеланджело: «Оплакування Христа», «Давид», «Мойсей», 
«Вмираючий раб». Найвидатнішим живописним твором е розпис плафона 
«Сікстинської капели» і фреска «Страшний суд» на олтарній стіні. Архітектурні 
твори: капела Медічі, бібліотека Лауренціана у Флоренції, купол собору св. Пет-
ра в Римі. 
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2. «Мадонна Конестабіле», «Заручини Марії», портрети папи Юлія П і Вальдассаре 
Кастільйоне, найвідоміша картина «Сікстин-ська мадонна», фрески у Ватікані; 
«Афінська школа», «Диспута», «Парнас» та ін. 

3. Живописні роботи Леонардо да Вінчі: «Мадонна з квіткою» («Мадонна Бенуа»), 
«Мадонна в скелях», «Мадонна Літта», «Тайна вечеря» — розпис в монастирі 
Санта Марія делле Граціє в Мілані, «Джоконда» («Мона Ліза»). 

4. Тіціану Вечелліо. 
5. А. Дюрер, Л. Кранах, Г. Гольбейн. 
6. Пензлю фламандського художника Пітера-Пауля Рубенса. 
7. «Нічна варта», «Синдики», «Портрет старої в кріслі», «Анатомія доктора Тульпа», 

«Портрет старого», «Повернення блудного сина», офорт «Три дерева» та ін. 
8. «Водонос», «Сніданок», «Портрет папи Інокентія X», «Прялі», «Портрет Філіппа 

IV», «Портрет Інфанти Маргарити», «Здача Бреди», «Кузня Вулкана», «Меніни». 
9. Французький скульптор Ж.-А. Гудон. 
10. Французький живописець Е. Делакруа. 
11. Іспанський художник Франсіско Гойя. 
12. К. Моне, Е. Мане, О. Ренуар, А. Сіслей, К. Піссаро, Е. Дега. 
13. Французький художник Пабло Пікассо. 
14. Рокуелл Кент. 
15. «Троїцю». 
16. Петропавловський собор, арх. Д. Трезіні, Зимовий палац, арх. В. Растреллі, 

Академія мистецтв, арх. А. Кокорінов, Михайлівський палац (тепер Російський 
музей), арх. К. Россі, Казанський собор, арх. О, Вороніхін, Біржа, арх. Тома де 
Томон, Адміралтейство, збудоване за проектом арх. А. Захарова. 

17. Шпиль Адміралтейства. 
18. Ісакіївський собор — один з найвизначніших архітектурних пам'ятників із 

зразками монументального живопису і скульптури. 
19. Пам'ятник Петру І було споруджено в 1782 році. Його автор скульптор Е.М. 

Фальконе. Голову Петра І виконала учениця Фальконе М. Колло. 
20. І. П. Мартос. 
21. О. Г. Венеціанову. 
22. В картині «Останній день Помпеї» К. П. Брюллова. 
23. П. А. Федотов, автор картин «Сніданок аристократа», «Удовиця», «Анкор, ще 

анкор!» та ін. 
24. В. А. Тропінін і О. А. Кіпренський. 
25. «Проводи покійника», «Тройка». 
26. Картини «Мисливці на привалі», «Ботанік», «Рибалка», «Птахолов». 
27. «З'явлення Христа народові», над якою художник працював майже 20 років, до 

картини він написав понад 300 етюдів. 
28. І. К. Айвазовського. 
29. «Дев'ятий вал». 
30. У 1870 році художниками демократичного напрямку було -організовано 

мистецьке об'єднання—Товариство пересувних художніх виставок, що відіграло 
прогресивну роль в історії російського мистецтва; засновники його — Г. 
Мясоєдов, художники В. Перов, М. Ге, І. Крамськой, О. Саврасов, І. 
Прянишников, К. Са-вицький, М. Касаткін, В. Максимов, І. Шишкін, В. і К. 
Маков-ські. Головна мета Товариства полягала в сприянні широкому 
розповсюдженню реалістичних творів, активізації художнього життя російської 
провінції. Товариство проіснувало понад 50 років. 
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31. Перша пересувна художня виставка була відкрита 28 листопада 1871 року в 
Петербурзі. 

32. Видатний російський художник О. К. Саврасов. 
33. У 1844 році в м. Чугуєві Харківської губернії. 
34. Картина «Протодиякон». 
35. «Бурлаки на Волзі». 
36. 16 листопада 1581 року в пориві гніду Іван Грозний вбив свого єдиного сина 

Івана. І. Ю. Рєпін створив полотно «Іван Грозний і син його Іван», що було 
спрямовано проти жорстокості і свавілля. 

37. Для створення образу Грозного І. Ю. Рєпін писав етюди з художника Г. Г. 
Мясоєдова, для образу царевича художникові позував письменник В. М. Гаршин. 

38. Портрети Л. М. Толстого, В. В. Стасова, Т. Г. Шевченка, хірурга М. І. Пирогова, 
актриси П. А. Стрепетової, композитора М. П. Мусоргського. 

39. Портрет М. П. Мусоргського був написаний в лікарні за кілька днів до смерті 
композитора. Цей портрет по праву вважається перлиною портретного 
мистецтва. 

40. Картина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». 
41. У 1848 році в сім'ї козачого сотника в м. Красноярську. 
42. «Ранок стрілецької страти», яке художник писав протягом чотирьох років у 

Москві. На ньому зображено підготовку до страти стрільців, які зчинили бунт 
проти нових порядків Петра І. 

43. М. П. Мусоргський написав оперу «Хованщина». . 44. Картина «Меншиков у 
Березові». 

45. Влітку 1881 року В. І. Суриков із своєю сім'єю жив у селі під Москвою. Мешкали 
вони в старій хатині, літо було дощове, стояли похмурі дні. І тут художнику 
пригадався царський вельможа,. засланий із сім'єю в далекий сибірський край, 
що й послужило творчому задуму. 

46. Картина «Вояриня Морозова», що відображує той момент, коли Морозову, яка 
виступила проти церковних реформ патріарха Никона, везуть, закуту в кайдани, 
московськими вулицями. 

47. «Перехід Суворова через Альпи», «Підкорення Сибіру .Єрмаком», «Здобуття 
снігового містечка», «Степан Разін». 

48. Картина «Богатирі», в якій художник прославляє хоробрих давньоруських воїнів 
— захисників батьківщини. 

49. В 1885 році В. М. Васнєцов оформив спектакль опери М. А. Римського-Корсакова 
«Снігуронька» в театрі С. І. Мамонтова. 

50. Володимирський собор.51. П. П. Чистяков, вчитель І. Ю. Рєпіна, В. І. Сурикова, В. 
О. Сєрова, В. Д. Полєнова і багатьох інших. 

52. І. М. Крамському. 
53. Картину «Русалки». 
54. Портрет М. О. Некрасова. 
55. «Незнайомка». 
56. Портрет Т. Г. Шевченка. 
57. «На війну!», «Ремонтні роботи на залізниці», «Зустріч ікони».                /- 
58. «Московський дворик», «Зарослий став», «Зима», «Осінь в Абрамцево», «Бабусин 

сад», «Золота осінь». 
59. Основоположника епічного пейзажу І. І. Шишкіна, який з високою майстерністю 

передавав красу і могутність лісу. 
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60. «Ранок у сосновому лісі», «Жито», «Сосновий бір», «Корабельний гай», «Дуби», 
«Лісові далі». 

61. «На півночі дикій...». 
62. В. В. Верещагіна, Ф. О. Рубо, М. С. Самокиша. 
63. В. В. Верещагіну. 
64. «Здають трофеї», «Під Плевною», «Перед атакою», «Ско-белев під Шипкою», «На 

Шипці все спокійно», «Двері Тамерлана», «Смертельно поранений». 
65. В 1904 році В. В. Верещагін загинув під час вибуху броненосця «Петропавловськ» 

під Порт-Артуром. 
66. М. О. Ярошенко. 
67. «Кочегар», «Курсистка», «Студент», «Портрет П. А. Стрепетової», «Сліпі каліки 

під Києвом». 
68. М. О. Касаткіна. 
70. «Шахтарка». 
71. «Дівчина з персиками», «Дівчина, освітлена сонцем», «Зарослий ставок», 

«Влітку», «Жовтень», «Сірий день», портрети художників К. О. Коровіна, І. І. 
Левітана, співака Ф. І. Шаляпіна, артистки М. М. Єрмолової, ілюстрації до байок 
І. А. Крилова. 

72. Портрет О. М. Горького. 
73. «Дівчина з персиками», на якій зображено Віру Мамонтову, дочку діяча 

російської культури С. І. Мамонтова. 
74. Про Ф. О. Васильєва, видатного російського пейзажиста. 
75. «Сільська вулиця», «Перед грозою», «Після грози», «Мокрий луг», «Після дощу», 

«В Кримських горах», «Болото». 

«Українські та російські митці і твори мистецтва» 
 
1. 76. А. І. Куїнджі. 
2. 77. «Чумацький шлях», «Українська ніч», «Дніпро вранці». «Березовий гай», 

«Після грози», «Нічне», «Дуби», «Хмара», «Татарська сакля». 
3. 78. В Московському училищі живопису, скульптури і зодчества. 
4. 79. «Осінній день. Сокольники», «Свіжий вітер», «Березовий гай», «Золота осінь», 

«Вечір. Золоте Плесо», «Після дощу», «Вечір на Волзі», «Над вічним супокоєм», 
«Вечірній дзвін», «Березень», «Весна. Велика вода». 

5. «Демон», «Царівна-Лебідь», «Тамара», «Ворожка», «Іспанка», «Пан», «Бузок», 
«Микула Селянинович», «На ніч». 

6. Російський художник В. Є. Маковский. 
7. Російський художник К. Є. Маковський, брат В. Є. Маковського. 

8. Пам'ятник князю Володимиру в м. Києві, архітектор О. А. Тон, скульптори В. І. 
Демут-Малиновський і П. П. Клодт, 1853 р.; Пам'ятник Богдану Хмельницькому 
в м. Києві, скульптор М. Й. Микешин, 1888 р.; пам'ятник Слави в м. Полтаві, архі-
тектор Тома де Томон, скульптор Ф. Ф. Щедрін; пам'ятник І. П. Котляревському 
в м. Полтаві, скульптор Л. В. Позен, 1903 р. 

9. Софійський собор 1037 р.. Кирилівська церква 1145 р. у м. Києві; Спаський собор 
у м. Чернігові, 1036 р.; Золоті ворота в м. Києві, 1037 р.; Києво-Печерська лавра, 
1073 р.; Андріївська церква в м. Києві, архітектор В. В. Растреллі, 1753 р.; Будинок 
Київського університету, архітектор В. І. Беретті, 1843 р.; Педагогічний музей в м. 
Києві (нині музей В. І. Леніна), архітектор П. Ф. Альошин, 1913 р. 
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10. У 1884 р. за проектом архітекторів Г. Гельмера і Ф. Фельнера. 
11. Художники І. М. Сошенко, К. П. Врюллов, О. Г. Венеціанов. 
12. Т. Г. Шевченко. 
13. Картини «Весілля в Київській губернії», «Жертва фанатизму», «Святочне 

ворожіння», «Проводи рекрутів», «Проводи козаків», «Ярмарок». 
14. П. О. Левченко. 
15. У м. Києві, в 1875 р. 
16. «Осінь», «Над Дніпром». 
17. К. К. Костанді. 
18. «Чумацький Ромоданівський шлях», «Козаки на сторожі», «Козача левада», 

«Ловлять снігура», «Ранній сніг». 
19. І. І. Трупі, західноукраїнський художник. 
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Додаток 2. 
 

Видатні пейзажисти  
(Кросворд) 

 

По горизонталі.  

1. Художник, автор картини «Журавлі летять».  

2. Художник, автор пейзажу «Блакитна весна».  

3. Російський художник, автор епічного пейзажу «Сказання про Урал».  

4. Художник-пейзажист, автор картин «Березовий гай» та «Місячна ніч на 
Дніпрі».  

5. Український художник, автор картини «Козача левада».  

6. Український художник, автор пейзажу «Глухомань».  

7. Російський художник, автор полотен «Рання весна» та «Сіверко».  

8. Художник-мариніст, автор картин «Дев'ятий вал», «Чорне море». 

 
По вертикалі.  
9. Російський радянський художник, автор картин «Над снігами», «Підмосковна 

зима».   
10. Російський художник, автор картин «Золота осінь», «Золоте плесо».  
11. Художник, якому належать полотна «Жито», «Корабельний гай».  
12. Російський художник, автор картини «Московський дворик».  
13. Художник, автор пейзажу «Граки прилетіли».  
14. Український художник, якому належить картина «Лісоруби».  
15. Художник, автор картин «Кінець зими», «Нова планета». 
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Відгадайте 

Розшифруйте вислів М. Г. Чернишевського про мистецтво.  
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Ребус  

Прочитайте зашифровану в малюнках назву живописного полотна українського 
художника. Яку назву має воно і хто автор його? 

 

 


