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1886 року український художник Сергій 
Васильківський вирушає в закордонну 
подорож.

Він мандрує 
Францією, 
Іспанією, Італією, 
Англією, відвідує 
Алжир.

В картинах, які Васильківський 
намалював в Італії, з'являються риси  
імпресіонізму: мінливі кольори, "швидкі" 
мазки, нечіткі контури предметів. 

До речі, що два роки 
у Венеції відбувається 
найвідоміша мистецька 
виставка світу – 
Венеційська бієнале. 
Українські митці часто 
виставлялися на ній і 
роблять це й зараз.

3.
У Парижі Васильківський знайомиться з українським 
художником Іваном Похитоновим,  радиться з ним і 
вдосконалює свою майстерність.

В цей час у Франції популярний iмпресіонізм ― стиль 
мистецтва, багатий на нюанси кольорів, настроїв, 
вражень, емоцій. 



Вчуся зважати 
на зміни навколо і 
власні відчуття.

Чи змінився Васильківський пiд час 
поїздки Європою ?

Україна5.

6.

З яким мистецьким стилем 
ознайомився художник у Парижі?

Що зображували імпресіоністи на 
своїх картинах? 

Чому Васильківський повернувся 
в Україну?

1888 року Васильківський  повертається в Україну 
і знов реалістично малює рідну Слобожанщину, 
але тепер з імпресіоністськими мотивами. 
Українська степова природа й козацьке минуле  
були його улюбленими темами.

Зроби фото однієї і тієї 
ж будівлі чи місцини в 
різні пори року чи різний 
час доби. Порівняй 
світлини між собою. Що 
змінилося? Чи впливав 
твій настрій на фото? 
скільки таких різних 
світлин збереш? Чи 
будуть дві однакові?

Васильківський неначе фотографував минуле 
Украïни на своïх картинах. У той час Російська 
імперія заборонила будувати церкви в 
українському стилі. Тож сьогодні історики 
розглядають малюнки Васильківського, щоб 
дізнатися, як колись будували українці хати й 
церкви.



Сергiй Василькiвський,
Етюд моря. Венеція, 1887

Розглянь етюди моря у Венеції Сергія Васильківського. 
Обери одну, яка здається тобі найцікавішою, і опиши 
її за планом. Порівняй своє враження від картини з 
враженнями від картин у друзів.

який час доби ти 
бачиш на картині?

яка пора року 
й погода?

світанок 
ранок 
полудень 
сутінки 
вечір 
ніч

вітряна 
буряна 
спокійна 
сонячна

Що на картині?



Етюд, Венеція,1887

Що відбувається 
на картині?

які кольори й 
відтінки використав 
художник? 

який колір у тебе 
улюблений?

блакитний, 

рожевий, 
жовтогарячий, 

багряний, 
бузковий,

блідо-волошковий, 

бурий

Що тобі подобається 
на картині?


