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Анотація дисципліни 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія кіномистецтва у десяти 

шедеврах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 014 Середня освіта, шифр спеціальності 014.13 Середня 

освіта (музичне мистецтво). 

Предметом вивчення курсу «Історія кіномистецтва у десяти шедеврах» є 

кіномистецтво як динамічна структура із взаємодіючими структурними 

компонентами, які розглядаються в контексті таких категоріальних понять, як: 

«історія кіно», «теорія кіно», «жанри кіно», що дозволять поглибити теоретичні 

знання з кіномистецтва; розвинути комунікативні навички та вміння 

спілкуватися, виголошувати та переконувати цільову аудиторію у власній думці з 

урахуванням знань з історії і теорії кіномистецтва; набути базові, 

загальнокультурні, комунікативні та соціально-практичні компетентності, що 

необхідні у подальшому викладанні дисциплін мистецького спрямування в різних 

закладах освіти. 

Міждисциплінарні зв'язки забезпечують теоретичну та практичну єдність у 

засвоєнні складного матеріалу та дозволять вийти на рівень узагальнення набутих 

знань, їх систематизації, класифікації як в галузі педагогіки мистецтва, так і 

історії культури та мистецтва загалом. 

Ключові слова: кіномистецтво, жанри та види кіно, видатні кіноактори, 

кінорежисура. 

 

Abstract of the discipline.  

The program of study of the discipline « History of cinematography in ten 

masterpieces» in accordance with the educational-professional training program 

bachelor’s degree 014 Secondary education, specialty code 014.13 Secondary education 

(music art). 

The subject of the course « History of cinematography in ten masterpieces » is 

cinematography as a dynamic structure with interacting structural components which 

are considered in the context of such categorical concepts as "history of cinema", 

"theory of cinema", "genres of cinema", which will deepen the theoretical knowledge of 

cinematography; develop communication skills and ability to communicate, speak and 

convince the target audience in their opinion, taking into account the rules of theoretical 

knowledge of the history and theory of cinema; to acquire basic, general cultural, 

communicative, social and practical competencies that are necessary in the further 

teaching of artistic disciplines in various educational institutions. 

Interdisciplinary links provide theoretical and practical unity in the learning of 

complex material and will allow to reach the generalization of acquired knowledge, its 

systematization, classification in the field of pedagogy and related, and the history of 

culture and art in general. 

Key words: cinematography, genres of cinema, personalities of cinematography. 
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Вступ 

 

Мета курсу полягає в оволодінні майбутнім спеціалістом у галузі мистецтва 

знаннями з історії і теорії кіномистецтва; розвитку навичок і вмінь аналізувати та 

розуміти різні види та жанри кіномистецтва, набути знання з історії 

кіномистецтва в різних країнах; оволодіти аналітичним інструментарієм під час 

сприйняття різних жанрів кіно. 

 Завдання курсу: 

 розвинути культуру мислення студента, уміння ясно і логічно висловлювати 

власні думки, оперувати поняттями, судженнями та умовиводами з теорії та 

історії кіномистецтва;  

 розкрити історію кіномистецтва на прикладі десяти картин, по одній з 

десятиліття, де кожен фільм віддзеркалює епоху та відображає тенденції як 

авторського, так і масового кінематографа;  

 висвітлити тенденції, які опинилися у фокусі режисерів кожного з десятиліть; 

 висвітлити тенденцію зміни між кіно та глядачем та зрозуміти, як телебачення 

змінило кінематограф; 

 навчитися аналізувати особливості різноманітних видів та жанрів кіно; 

 зрозуміти як змінилася мова кіномистецтва та значення її елементів: від 

монтажу до звука 

 оволодіти навичками та вміннями аналізу різних жанрів кінокартин з метою 

донесення певної думки та переконання у ній цільової аудиторії; 

 оволодіти технологією аналізу кінополотна та його подальшого представлення 

аудиторії, тим самим розширюючи комунікаційний досвід; 

 виховувати мотивацію подальшого навчання та засвоєння інноваційних 

методів складання та виголошення промови. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: Міждисциплінарні зв'язки 

забезпечують теоретичну та практичну єдність в осмисленні інформації, 

отриманої у процесі вивчення як циклу професійних дисциплін, так і суміжних, 

зокрема історії культури та мистецтва. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

компетентностями як інтегральною здатністю особистості набувати методичні 

знання і уміння; контролювати та аналізувати навчально-виховний процес; 

оцінювати якість знань для досягнення мети й пошуку нових, ефективних методів 

навчання з метою оволодіння сучасними інноваційними методами і технологіями 

аналізу, враховуючи різні види та жанри кіно. 

По завершенні курсу студент повинен знати: 

1. історичні періоди розвитку кіномистецтва; 

2. предмет, основні види та роди кіно як виду мистецтва; 

3. видатних режисерів минулого і сучасності, їх основні кінокартини; 

4. складові структури кіномистецтва; 

5. алгоритм аналізу побудови промови й техніку її виголошення; 

6. основні закономірності розвитку кіномистецтва в різних країнах; 
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7. психологічні закономірності спілкування з цільовою аудиторією під час 

обговорення кінокартини. 

Результативність засвоєння курсу є показником вмінь та навичок 

отриманих студентом, серед яких:  

 вміння аналізувати особливості різноманітних видів та жанрів кіномистецтва; 

 застосовувати найбільш ефективні прийоми аналізу кіно; 

 самостійно аналізувати різножанрові кінополотна. 

 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 5. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 

II. Фахові. 

ФК 5. Здатність застосовувати елементи теоретичного та практичного мовлення 

для підвищення ефективності мистецько-педагогічної діяльності. 

 

Програмні результати. 

ПРН 1. Знати термінологічний апарат дисципліни, розуміти основні концепції та 

системи музично-педагогічних наук. 

ПРН 3. Демонструвати критичне ставлення до світоглядних теорій у процесі 

розв’язання соціальних і мистецько-професійних завдань. 

ПРН 8. Уміти знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел 

(передусім – за допомогою цифрових технологій); оволодіти практичними 

вміннями у вирішенні складних завдань наукового пошуку. 

ПРН 9. Застосовувати сучасні педагогічні технології, в тому числі інформаційні, 

для забезпечення якості освітнього процесу в ЗЗСО та ЗВО; використовувати 

набуті знання із суміжних дисциплін з метою інтеграції їх у власну професійну 

діяльність, що є суттєвим фактором поглиблення особистісних професійно 

значущих компетенцій. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 год. / 5 кредитів ECTS 
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Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

(денна та заочна форми навчання) 

 
Кредит 1: Принцип «фотографії, що рухається», або народження епохи кінематографа. 

Тема 1. Ігрове кіно: або чому рухається зображення 

Тема 2 - 3.  Золотий вік американської кіноіндустрії:  

творчість режисерів та акторів епохи німого кіно. 

Тема 4. Завершення ери «німого кіно» та початок звукового. 

Тема 5. Поетична символіка українського кінематографа поч. ХХ ст. 

 
Кредит 2. Трагедія (комедія) у кіномистецтві, або чому плаче (сміється) головний герой? 

 

Тема 6. Трагедія як жанр кіномистецтва 

Тема 7. Екшен як основа драматургії різних жанрів. 

Тема 8 - 9 Особливості розвитку жанру комедії у кіномистецтві: режисери, актори, 

кінострічки 

Тема 10. Анімаційна кіноіндустрія України ХХ-ХХI ст. 

 

Кредит 3. Драма, музика і танці, або народження мюзиклу. 

 

Тема 11. Мюзикл: внутрішній та зовнішній простір кінострічки 

Тема 12. Тенденції розвитку мюзиклу 40-60-х рр. ХХ ст. 

Тема 13. Тенденції розвитку мюзиклу 70-90-х рр. ХХ ст. 

Тема 14. Тенденції розвитку мюзиклу ХХI ст. 

Тема 15. Мюзикл в українському кінематографі. 

 

Кредит 4. Фантастика у кіномистецтві: найвідоміші жанри, режисери, актори. 

 

Тема 16. Кінофантастика: від режисерського задуму до втілення 

Тема 17. Фантастика і фентезі: спільне й відмінне у кіномистецтві. 

Тема 18. Фантастика у кіномистецтві: погляд у майбутнє чи казкові пригоди? 

Тема 19. Наукова фантастика, або пофантазуємо про майбутнє 

Тема 20. Фантастичний «мейнстрим» чи артхаус: вибір сучасного глядача. 

 

Кредит 5. Пригодницькі кінострічки: жанри, режисери, актори. 

 

Тема 21. Жанрове розмаїття пригодницьких фільмів. 

Тема 22. Кіно в системі традиційних наук і техногенних мистецтв 

Тема 23. Сценарист і режисер: завдання та функції, або як створити цікаву кінострічку 

Тема 24. Типологія кіно: види, жанри, напрями 

Тема 25. Аналіз кінострічки, або як на це «подивитися» 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Багацький В. В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття) : навчальн. 

посіб. рек. МОНУ. Київ : Кондор, 2007. 304 с.   

2. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навч. 

посіб. для вузів. Київ : Центр учб. літ., 2009. 262 с.  

3. Іваненко В. В. Історія української культури : навч. посіб.. Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 

2010. 98 с.   
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4. Історія української культури : навчальний посібник / за ред. : В. П. Мельника, М. В. Кашуби, 

А. В. Яртися. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 482 с.  

5. Історія української культури : навч. посібник для внз / за ред. О. Ю. Павлової ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 

Київ : Центр учб. л-ри, 2012. 344 с.  

6. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: підручник, 3-те видання. Київ: Центр 

учбової літератури, 2010. 584 с.  

7. Матеріали до історії українського кіно (1991–2011) [Електронна копія] : бібліогр. покажч. / 

М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України, 2013 (Київ : НБУ ім. Ярослава 

Мудрого). Вип. 2 : Книги і публікації в збірниках. Київ : Нац. парлам. б-ка України. 2015 

(Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2016). 

8. Нариси з історії кіномистецтва України / Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. 

мистецтва ; [редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. ; ред.-упоряд. І. Зубавіна]. Електрон. 

текст. дані. Київ : Інтертехнологія, 2006 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого).  

9. Поетичне кіно: заборонена школа: [зб. ст. та матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад.”, 

Каф. культурології та археології НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. Брюховецька]. Київ : 

АртЕк : Ред. журн. «Кіно-Театр», 2001 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). (Бібліотека 

журналу «Кіно-Театр»). 

10. Тримбач С. В. Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно. Київ: Самміт-

Книга, 2016. 384 с. 

11. Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання [Електронна копія] : зб. наук. 

ст. / [упоряд. Лариса Брюховецька]. Київ : Ред. журн. ”Кіно-Театр” : Задруга, 2010 (Київ: 

НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). (Бібліотека журналу ”Кіно-Театр”). 

12. InternationalFilmGuide 2009: thedefinitiveannualreviewofworldcinema, editedbyHaydnSmith. 

45th Edition. London&NewYork: WallflowerPress 2009. 

13. InternationalFilmGuide 2010: thedefinitiveannualreviewofworldcinema, editedbyHaydnSmith. 

46th Edition. London&NewYork: WallflowerPress, 2010. 

 

Допоміжна  

1. Антофійчук В. І. Культурологія : Термінологічний словник. 2-е вид., випр. і доп. Чернівці : 

Книги – ХХІ, 2007. 160 с.  

2. Гіптерс З. В. Культурологічний словник-довідник. Київ : ВД “Професіонал”, 2006. 328 с.  

3. Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Інститут 

проблем сучасного мистецтва АМУ. Київ : Фенікс, 2007. 296 с. 

4. Історія української культури : словник термінів і персоналій / за ред. : Л. В. Анучиної, О. А. 

Стасовської, О. В. Уманець. Харків : Право, 2012. 238 с.  

5. Короткий енциклопедичний словник з культури / [відп. ред. В. Ф. Шевченко ; авт. : М. М 

Корінний, В. Ф. Шевченко]. Київ: Україна, 2012. 384 с.  

6. Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА 

України імені Г. С. Пшеничного) : довідник / авт.-упоряд. О. Литвинова ; [голов. ред. Г. 

Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, ЦДКФФА України імені Г. С. 

Пшеничного. Київ: ІМФЕ, 2014 

7. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. для студ. техн. вузів. Київ : 

Знання, 2002. 359 с. 

8. Попович М. В. Культура : ілюстрована енциклопедія України. Київ: Балтія –Друк, 2009. 

184с.  

9. Сто найвідоміших шедеврів України / за заг. ред. М. Русяєвої. Київ : Автограф, 2004. 496 с.  

10. Сто великих українців / [авт. ст. : Н. В. Астапенко та ін.]. Київ : Арій, 2008. 496 с.  

11. Сто фільмів українського кіно : Анотований каталог за проектом ЮНЕСКО “Національна 

кінематографічна спадщина” / упоряд. Р. Бєляєва, Р. Прокопенко. Київ : Спалах, 1996. 127 с.  

12. Українське телебачення. Роки, події, звершення / за ред. : М. М. Карабанова, І. Ф. Куруса, В. 

М. Петренка. Київ : ДП “Дирекція ФВД”, 2008. 400 с.  
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13. Українські обличчя кіно й театру / упоряд. і ред. Л.І. Брюховецька. Київ : Задруга, 2012. 

528с. 

14. Формування кінематографічної школи в Україні : монографія : [у 3 т.] / О. В. Безручко ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. Київ : КНУКіМ, 2017. (Нова 

енергія професіоналів) (Серія "Світ кіно і ТБ") 

15. Хроніка 2000. Культура і наука світу : внесок України (випуск 2) : укр. культурологічний 

альм. Вип. 77. ХVІІІ. / авт. проекту А. В. Толстоухов, І. Ф. Шаров ; редкол. : Юрій Буряк 

(гол. ред.) [та ін.]. Київ : Фонд сприяння розв. мистец., 2009. 628 с.  

16. Хроніка 2000 : Український культурологічний альманах. Вип. 72. Україна освітня : історія, 

персоналії, поступ / редкол. : Ю. Буряк (гол. ред.) та ін. Київ : Фонд сприяння розвитку 

мистецтв, 2007. 776 с.  

17. Шедеври світової драматургії / [пер., передм. і комент. Р. Г. Коломійця]. Харків : Фоліо, 

2010. 640 с.  

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Архів газети «Свобода». URL: http://www.svoboda-news.com/arxiv.htm 

2. Diasporiana. Електронна бібліотека. URL: http://www.diasporiana.org.ua  

3. Електрона бібліотека «Чтиво». URL:http://chtyvo.org.ua/  

4. Інститут європейських культур .URL: http:// www.iek.edu.ru 

5. Електронна інтернетонлайн «Бібліотека Студента UaRus». URL: 

http://www.studentbooks.com.ua/content/view/129/46/ 

6. Ізборник. URL: http://www.izbornyk.org.ua/istkult/ikult.htm 

7. Культурологічна бібліотека. URL: http://www.kultura.ho.ua 

8. Українська_культура.URL:http://www.uk.wikipedia.org/wiki. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна 

робота студента, написання реферату, наукової статті, участь у конференції, 

створення індивідуального проєкту. 
 


