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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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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Додаткова 

 
Спеціальність: 

014 Середня освіта 

 

Загальна кількість годин 

– 150 год. 

Спеціальність: 

014.13 Середня освіта 

(музичне мистецтво) 

Рік підготовки 

4 - й  

Семестр 

2 - й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 3,0 

Ступень бакалавр 

 

20 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

- год.  

Самостійна робота 

100 год.  

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

-  

 

Мова навчання - українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання 150 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – 

самостійна робота (30% 70 %). 
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3. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
 

1. 1. 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. 

1. 2. 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: 

 історичні періоди розвитку кіномистецтва; 

 предмет, основні види та роди кіно як виду мистецтва; 

 видатних режисерів минулого і сучасності, їх основні кінокартини; 

 складові структури кіномистецтва; 

 алгоритм аналізу побудови промови й техніку її виголошення; 

 основні закономірності розвитку кіномистецтва в різних країнах; 

 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. 
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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 



5 

3 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 

 

Жорж Мельєс та народження ігрового кіно: кінострічки «Червона шапочка», «Синя 

борода», «Подорож на Місяць» та інші. Засвоєння виразових можливостей нового мистецтва, 

орієнтація на досвід суміжних видів мистецтва. 

Е.Портер та його внесок у засвоєння виразових можливостей кінокамери.  

Епоха «нікель-одеонів» та перевтілення кіно у головне джерело масових розваг. 

 

Тема 2 - 3.  Золотий вік американської кіноіндустрії:  

творчість режисерів та акторів епохи німого кіно. 

 

«Политий поливальник» (або «Садівник», 28.12.1895) – перша комедійна 

короткометражка, перший сюжетний постановочний фільм братів Люм’єр з якої починається 

історія німого кіно. 

«Золотий вік» американської кінокомедії і творчість найвідоміших світових коміків 

епохи німого кіно: Ч.Чапліна, Б.Кітона, Г.Ллойда, С.Лорела, О.Харді та інш. «Зірки» 

американського кіно 20-30 х рр. ХХ ст.: Д.Гілберт, Р.Валентино, Г.Гарбо та інші. 

Феномен Ч.Чапліна як уособлення теорії «авторського кіно». Ч.Чаплін – сценарист, 

режисер, актор, композитор. Шедеври німого кіно у режисурі Ч.Чапліна: «Бродяга» (1916), 

«Собаче життя» (1918), «Крамниця лихваря» (1918), «Рінк» (1916), «Непорушний джентльмен» 

(1914), «Пожежник» (1916), «Робота» (1915), «День розваг» (1919); «Вогні великого міста» 

(1931), «Нові часи» (1936), «Великий диктатор» (1940). Трагікомедії Ч.Чапліна: «Пілігрім» 

(1923); «Парижанка» (1923); «Золота лихоманка» (1925). 

«Народження націй» (1915) - перша повнометражна кінострічка. 

Інновації у кінематографі: монтажне вирішення, пластичне багатство (ритм, метафора, 

композиція кадру, рух камери, використання віражу) та його зв'язок з концепцією фільму. 

 

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

 

Експерименти винахідника Лі Де Фореста, перші звукові системи та естетика звукового 

кінематографа 30-х рр. ХХ ст. 

«Співак джазу» (реж. А.Кросланд, 1927), або закінчення ери німого кіно та перехід до 

звукового. Кінострічка «Співаючий дуралей» (1927) і технологія «Вітафон». Застосування 

методу роздільного запису зображення та звуку.  

Кінострічка «Вогні Нью-Йорка (1928) – перша озвучена повнометражка.  

Шедеври звукового кіно 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

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

 
Початок творчого шляху в кінематографі В.Довженко: «Вася-реформатор» (1926), 

«Ягідка любові» (1926), «Сумка дипкур’єра» (1927). Фольклорні мотиви, композиційна новація 

та зображальна метафора у кінострічці «Звенигора» (1928).  

Поетична символіка кінострічки «Арсенал» (1929).  

Шедеври українського кінематографа першої половини ХХ ст. 
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Кредит 2. Трагедія (комедія) у кіномистецтві,  

або чому плаче (сміється) головний герой? 

 

Тема 6. Трагедія як жанр кіномистецтва 

 

Драматургія у кіномистецтві: особливості побудови кіносценарію трагедійного жанру. 

Конфлікт як базовий елемент драматургії трагедії, основа сюжету кінострічки. Загострення 

конфлікту якій загострений настільки, що його позитивне вирішення неможливе. Драма як 

непримиренне протиріччя між персонажами, як основа конфлікту, що має трагічний кінець. 

Конфлікт між персонажами у кінострічках про супергероїв. 

Конфлікт людини з природою: «Кін-Конг», (реж. Пітер Джексон, 2005); «Птахи» (реж. 

Альфред Хічкок, 1963); «Парк Юрського періоду», (реж. Стівен Спілберг, 1993); «Планета 

мавп» (реж. Метт Рівз, 2017) та інші. 

Конфлікт головного персонажа із самим собою у кінострічках. 

Конфлікт людини із системою: «Еквілібріум» (реж. Курт Уиммер, 2002); «Школа рока» 

(реж. Річард Лінклейтер, 2003); «V – означає вендетта» (реж. Джеймс МакТиг, 2005) та інші. 

Драма як конфлікт, який персонажі прагнуть вирішити, що призводить до більших 

проблем. Конфлікт у мелодрамі як механізм сюжету кінострічки та привід розповісти про 

почуття, емоції героїв, які вони переживають. Конфлікт у жанрі тріллер (спрямований на 

головного персонажа, який рухається у бік прірви, розуміючи, що з цього немає виходу). 

 

Тема 7. Екшен як основа драматургії різних жанрів. 

 

Екшен – різновид дії, що відбувається на екрані. 

Динаміка, швидкість подій, що відбуваються на екрані як головна особливість екшена. 

Жанри, побудовані навколо екшена: бойовик, слешер, пригоди, супергероїка, тощо. 

Екшен як універсальний інструмент розкриття фабули кінострічки; як драматургічний 

елемент розкриття сюжету. Кульмінаційна екшен-сцена та її емоційно-сюжетна характеристика.  

Конфлікт як основа екшена, який необхідно подолати головному персонажу. Структура 

сучасного екшена та умови його функціонування у кінострічці. Стилістика екшена та правила 

його опису в сценарії. Інтрига – інструмент екшен-сцени. Емоційна палітра екшену: моменти 

надії, відчаю і напруженого очікування.  

Шедеври у жанрі екшен: «Прибуття потягу на вокзал міста Ла-Сьота» («L' Arrivée d'un 

train à la Ciotat», реж. Огюст Люм’єр, 1895); «Сім самураїв», («Shichinin no samurai», реж. Акіра 

Курасава, 1954); «Спартак» («Spartacus», реж. Стенлі Кубрік, 1960); «Індіана Джонс: У пошуках 

втраченого ковчега» («Raiders of the Lost Ark» реж. Стівен Спілберг, 1981); «Поліцейська 

історія» («Ging chaat goo si», реж. Джекі Чан, 1985); «Обладунки Бога» («Lung hing foo dai», 

реж. Джекі Чан, 1986); «Матриця», («The Matrix», реж. Лана Вачовскі, 1999); «Гладіатор», 

(«Gladiator», реж Рідлі Скотт, 2000); «300 спартанців» (реж Зак Снайдер, 2007); «Месники» 

(«The Avengers», реж. Джосс Уидон, 2012) та інші. 

 

Тема 8 - 9 Особливості розвитку жанру комедії у кіномистецтві:  

режисери, актори, кінострічки 

 

Основа комедійного жанру у кіно – комедійні ситуації в які потрапляють герої. 

«Комедія ситуацій» та «комедія характерів» як різновид комедійного кіножанру, в 

якому сміються над головним персонажем, або над ситуацією, в якій він опинився. Романтична 

комедія (трагікомедія) як різновид жанру кінокомедії.  

Нові тенденції у кіно комедійного жанру початку ХХ ст.  

Найвідоміші комедійні кінострічки 90-х рр. ХХ ст.:«Один удома» («Home Alone», реж. 

Кріс Каламбус,1990); «День сурка» («Groundhog Day», реж. Харольд Рэмис, 1993); «Тупий і ще 

тупіший» («Dumb & Dumber», реж. Бобі і Пітер Фореллі, 1994); «Кримінальне чтиво» («Pulp 

Fiction», реж. Квентін Тарантіно, 1994); «Янгол-охоронець»(або «Les anges gardiens», реж. Жан-

https://www.kinomania.ru/people/603
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Марі Пуаре, 1995); «Час пік» («Rush Hour», реж. Бретт Ратнер, 1998); «Няньки» («Twin Sitters», 

реж. Дж. Парагон, 1994); «П’ятий елемент» («The Fifth Element», реж. Люк Бессон, 1997), інші. 

Відомі комедійні кінострічки початку XXI ст.: «Великий куш» («Snatch», реж Гай Річі, 

2000); «Шаолінський футбол» (реж. Стівен Чоу, Гонконг, 2002); «Дім великої мами» (перший 

фільм з трилогії, реж. Раджа Госнелл, Джон Уайтселл, 2000); «Діти шпигунів» (реж. Роберт 

Родрігес, 2001); «Снігові пси» (реж. Брайян Леван, 2002); «Навколо світу за 80 днів» (реж. 

Френк Корачі, 2004); «Чарлі і шоколадна фабрика» (реж. Тім Бьортон, 2005). 

Відомі комедійні кінострічки для дітей. 

Найвідоміші українські комедійні кінострічки.  

 

Тема 10. Анімаційна кіноіндустрія України ХХ-ХХI ст. 

 

Анімаційні жанри та їх різновиди.  

«Зоряне десятиліття» 60 рр. ХХ ст. та шедеври української анімаційної індустрії: 

"Ведмедик, або той, хто живе у річці" (1967, головний приз кінофестивалю "Золота рукавичка"); 

«Лелеченя", "Журавлик" (реж. І. Гурвич) та їх вплив на подальший розвиток жанрової системи 

української анімації; кінострічки: "Як козаки куліш варили", "Як козаки наречених визволяли" 

(реж. В. Дахна) – візитівка української фольклорної анімації. Уособлення головних персонажів 

анімаційної кінострічки (Око, Грай, Тур) з типологічними рисами українського національного 

характеру. Застосування в анімаційному кіно прийому типологізації.  

Розширення жанрової палітри української анімації 80-х рр. ХХ ст., вдосконалення 

техніки зйомок: «Савушкін, який не вірив у чудеса" (реж. О. Баринова, 1984); "Сезон 

полювання" (реж. А. Вікіна, 2006); "Аліса у країні чудес" (реж. Є. Пружанський, 1981); 

"Покрово-покровонько" (реж. А. Трифонов, 1997); "Ходить гарбуз по городу" (реж. В. 

Костилєва, 1997); "Як метелик вивчав життя" (реж. Л. Ткачикова, 1997); «Пригоди капітана 

Врунгеля» (реж. Д. Черкаський, 1976-79 рр.); «Острів скарбів» (реж. Д. Черкаський, 1988). 

Анімаційні кінострічки "Новий Гулівер" (1935) і "Золотий ключик" (1939) О. Птушко – 

перші спроби об’єднати анімацію та ігровий фільм. 

Нова генерація українських кінематографів, режисерів ігрового кіно та шедеври анімації.  

Найяскравіші анімаційні кінострічки для дітей ХХ ст.. 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=G7r&sxsrf=ALiCzsa-EoeUeEN1_71b6yazuGXhe2Qdbw:1663483673194&q=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qMgtNEmzUOIEsZONCyoNtWSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWyQsLLmy4sOXCtgsbFC5MvrDvYuOFvRe2Xth9YfcOVsZd7EwcjACr8wCtXAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJqLjL3536AhVSg_0HHfhsBSsQmxMoAHoECDUQAg
https://www.google.com/search?client=opera&hs=G7r&sxsrf=ALiCzsa-EoeUeEN1_71b6yazuGXhe2Qdbw:1663483673194&q=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD+%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qMgtNEmzUAKzk8xSjCwNtGSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWyQtTLmy7sO_CXoULiy9suLDzYtPFxgtbL-y-sHsHK-MudiYORgCjagHpXQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJqLjL3536AhVSg_0HHfhsBSsQmxMoAXoECDUQAw
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Кредит 3. Драма, музика і танці, або народження мюзиклу. 

 

Тема 11. Мюзикл: внутрішній та зовнішній простір кінострічки 

 

Мюзикл як результат екранізації театральних постановок. Адаптація специфіки жанру в 

кіно. Внутрішньо-екранний та зовнішній простір дії у мюзиклі. Музика, рух, пластичність, 

наявність видовищних ефектів як особливість жанру мюзиклу. 

Кінострічки «Співак джазу» і «Співаючий дурень» (1927, реж. Ллойд Бекон) – перші 

повнометражні мюзикли, з яких розпочалася ера звукового кіно. Пошук відомих бродвейських 

композиторів, звукового обладнання та початок масового захоплення мюзиклами. 

1926 р. – заснування компанією Warner Bros корпорації «Вітафон» з метою виробництва 

звукового кіно. Перший показ короткометражних кінострічок в «Уорнер-театрі» (06.04.1926) за 

участю Нью-Йоркського філармонічного оркестру і знаменитих співаків.  

1929 р. – час економічної кризи, масове закриття бродвейських театрів, зміна умов 

кіновиробництва, нові технічні завдання музичної кіноіндустрії та подальший розвиток технік 

озвучення кінострічки. Кіномюзикл 30-х р ХХ - екранізація бродвейського ревю, ліричної 

музичної комедії або мелодрами. Статичність, яка долається за допомогою руху камери. 

 

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

 

40-ві рр. ХХ ст. – зміна міста дії в мюзиклі: «Пірат» режисера Вінсента Мінеллі, в якому 

співи й танці стають частиною сюжету. Перенесення подій мюзиклу з театру «на вулиці» Нью-

Йорку: «У місті» (реж. Стенлі Донен, 1949). 

50-ті рр. ХХ ст. – застосування у мюзиклі принципу монтажу картин, принципу 

паралельних планів, театральних прийомів перемикання дієвих планів за допомогою 

затемнення. 

60-ті рр. ХХ ст. та найяскравіші постановки: «Олівер» (реж. Лайонел Барт за твором 

Чарльза Диккенса «Пригоди Олівера Твіста», постановка на Бродвеї 1963 р); «Звуки музики» 

(реж. Роберт Уайз, 1965); «Моя прекрасна леді» (реж. Джордж Кьюкор, 1964) та інші.  

Основа мюзиклів 60-х ХХ ст. – класичні твори корифеїв світової літератури: У. 

Шекспіра, М. де Сервантеса, Вольтера, Ч. Діккенса, Бернарда Шоу та інш.  

 

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

 

70-ті рр. ХХ ст. – кардинальне оновлення жанру мюзиклу та поява знакових постановок 

(рок-опера «Ісус Христос – суперзірка», реж. Ендрю Ллойд Уеббер, 1971).  

Екранізація відомих оперет і мюзиклів: "Смішне дівчисько" (1968), "Олівер!" (1968), 

"Скрипаль на даху" (1971), "Кабаре" (1972), "Кішки" (1981) та інш. 

80 - 90 рр. ХХ ст. – поява музичних анімацій та розквіт студії Disney: «Співаючі під 

дощем» (лібрето Б. Комден і А. Гріна, слова А. Фріда, музика Насіо Херба Брауна, створений за 

однойменною кіноверсією 1952 р. у постановці реж. Дж. Келлі, Стенлі Донена). 

 

Тема 14. Тенденції розвитку мюзиклу ХХI ст. 

 

Нові тенденції у розвитку мюзиклу: епічність, включення хореографічних елементів, 

пісень і танців: кіномюзикл «42 вулиця» (хореограф Басбі Берклі); «Чикаго» (реж. та хореограф 

Роб Маршалл, сцен. Білл Когдон, 2002). Премії та нагороди мюзиклу: 6 Оскарів («Кращий 

фільм», «Краща актриса другого плану», «Звук», «Дизайн костюмів», «Кращий монтаж», 

«Кращий художник-постановник»); «Золотий Глобус»; нагороди акторів (Річард Гір, Рене 

Зельвегер), визнання пісень мюзиклу («I Move On» Дж. Кандер, Фред Ебб), тощо. 

Кіномюзикл «Привид опери» (реж. Ендрю Ллойд Уеббер, 2002) - найвідоміший у жанрі 

спектакль (Премія Лоуренса Олів’є у номінації «Найпопулярніший мюзикл»). 2004 р. – 

екранізація мюзиклу (головні ролі: Джерард Батлер, Еммі Россум). 
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Найкращі кінострічки: «Знедолені» (реж. Нік Морріс, Л. Коннор, 2019); «Ла-Ла-Ленд» 

(реж. Дем’єн Шазелл, 2017); «Mamma Mia» (реж. Ф. Ллойд, 2008); «Рок на вікі» (реж. Адам 

Шенкман, 2012); «Мулен Руж» (реж. Баз Лурман, 2001); "Вестсайдська історія" (реж. Стівен 

Спілберг, 2021) та інші. Включення у драматургію мюзиклу розмовних діалогів та паралельних 

дієвих планів («Ромео і Джульєтта» Ж. Пресгурвік; «Алі-Баба» Ш.Абулькер; «Маленький 

принц» Коччіанте). 

 

Тема 15. Мюзикл в українському кінематографі. 

 

Перші україномовні мюзикли: «Конотопська відьма» (1982, музика І. Поклада) за 

однойменною п’єсою Г. Квітки-Основ’яненка; «Любов, джаз та чорт» (музика 1982, С. 

Бедусенко); «Ромео і Джульєта» (Є. Лапейко, 2003); «Кентервільський привид» (А. Іванов, Д. 

Рубін, 2004); «Екватор» (О. Злотник, 2003), «Монах» Україні» (2009) та «Синя Богиня» (2010) 

О. Коломійцева; «Welcome to Ukraine» або «Подорож у кохання» (Б. Струтинський, музика І. 

Поклада, Л. Колодуба, Є. Станкевича, 2011). Вдале поєднання українських традицій і 

сучасності, фольклору та авторської музики. 

Українські рок-опери: «Біла ворона» (Г. Татарченко, 1989); «Містер сковорода» (Г. 

Татарченко, 1994); «Адам і Єва» (С. Бедусенко, 2004); «Платний пляж на Стіксі» (О. Войтович, 

2005); «Марія Стюарт» (О. Коломійцев, 2010).  

Дитячі мюзикли: «Пеппі Довга Панчоха» Є. Лапейка; «Аліса в дивосвіті» А. Бондаренка; 

«Аладдін» за п’єсою Стельмаха «Кицин дім»; «Диво у лісі» за п’єсою Я. Козлова; «Зачароване 

каміння» за п’єсою Р. Камінської та інш. 

Українські телемюзикли: «Вечори на хуторі біля Диканьки» (реж. С. Горов, 2002); 

новорічний мюзикл «Снігова королева» (реж. М. Паперник, 2003); «Шалений день, або весілля 

Фігаро» (реж. С.Горов, 2004); «За двома зайцями» (реж. М. Паперник, 2004); «Дуже новорічне 

кіно або Ніч у музеї» (2007); «Червона шапочка» (2008), «Як козаки ...» (2009). 

 

Кредит 4. Фантастика у кіномистецтві:  

найвідоміші жанри, режисери, актори. 

 

Тема 16. Кінофантастика: від режисерського задуму до втілення 

 

Кінофантастика – технологічна казка, або історія з технологічним ухилом. 

Фантастика як жанр кіномистецтва, що використовує елементи незвичайного з 

порушенням меж реальності. Фентезі – жанр кіномистецтва, де казкові і міфологічні персонажі 

живуть у світі магії та чаклунства (орки, ельфи, гобліни, чаклуни). Шедеври жанру фентезі. 

Перші фантастичні кінострічки Ж. Мельєса з елементами готики, містики, застосуванням 

багатократної експозиції, спецефектів, які створені в унікальній стилістиці: «Палац диявола» 

(1896), «Лабораторія Мефістофеля» (1897), «Зачарований готель» (1896), «Людина-оркестр» 

(1900), «Подорож на Луну» (1902), «Неймовірна подорож» (1904), та інші. 

 

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

 

Спільне (схожість): 

Світ фентезі, так само як і фантастична ідея, апріорі неможливі у реальному світі. Події 

та явища не існують у конкретний момент. 

Відмінне (різниця): 

Ідея фантастики – це вигадка, яка не суперечить можливому. Ідея фентезі – вигадка, але 

вона суперечить реальності і не може з’явитися у реальному житті.  

Сюжет фантастики може розвиватися у далекому майбутньому навіть, якщо ми у цьому 

не впевнені, хоча можемо припустити. 

Персонажі фантастичної кінострічки вміщені у незвичні для них умови з конкретною 

метою, на відміну від персонажів фентезі, які вже існують у вигаданому світі. 



10 

Сюжет фантастичної кінострічки побудовано з використанням конкретних технологій, 

на відміну від фентезі, де панує магія та чари, а світ тримається на магічних законах. 

Персонажі фантастичної кінострічки – роботи, інопланетні істоти, фантастичні комахи, 

тощо. Персонажі жанру фентезі – казкові (міфологічні) істоти: орки, гобліни, відьми, ельфи, 

тощо. Час у фантастичній кінострічці – майбутній. Час у фентезі – минулий. 

 

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

 

Кінострічка «Фауст і Мефістофель» (реж. Дж. А. Смітт) – перший британський 

фантастичний фільм із застосуванням прийомів подвійної експозиції. 

Кінострічка «Фауст і Маргарита» (реж. Едвін С.Портер) – перша спроба французького 

кінематографа у жанрі фантастики. 

Кінострічка «Політ на Марс» (реж. Хольгер-Мадсен за мотивами роману С. Михаеліса) – 

перша повнометражна екранізація книги про космічні польоти. 

Кінострічка «Двадцять тисяч льє під водою» (1916) – перша екранізація відомого роману 

Жюля Верна та перший досвід підводної кінозйомки. 

 

Тема 19. Наукова фантастика, або пофантазуємо про майбутнє 

 

Наукова фантастика – жанр кіномистецтва, де події відбуваються у світі, який 

відрізняється від історичної реальності у технологічному, фізичному, історичному аспектах. 

Кінострічка «Механічний м’ясник» (реж. Луї Люм’єр, 1895) – перша у жанрі наукової 

фантастики, або створення на екрані образу механічного монстра, що знищує живі істоти. 

Наукова кінофантастика Ж. Мельєса: «Подорож на місяць» (1902) як перший науково-

фантастичний фільм в історії. «Неймовірна подорож» (1904) – перша комедійна містерія зі спец 

ефектами. Метафорична антиутопія Ж. Мельєса «Метрополіс» (1927) як найкраща фантастична 

кінострічка епохи німого кіно. «Дівчина на місяці» (1929) - перший фільм про подорож на 

місяць. 

Наукова фантастика 70-х рр. ХХ ст.: «Космічна Одісея 2001 року» (1968); «Планета 

мавп» (реж. Ф. Шаффнер 1968) за мотивами однойменного сатиричного роману П’єра Буля, 

вихіж якого збігся за часом із найбільшими соціальними потрясіннями США та вбивством 

Мартіна Лютера Кінга. 

Наукова фантастика 80-х рр. ХХ ст.: «Зоряні війни» (реж. Дж. Лукас, 1977) – 

культовий фільм з подальшим продовженням у класичній трилогії: «Імперія завдає удару у 

відповідь» (1980), «Повернення джедая» (1983) та інші. «Супермен» (реж. Р. Доннер, 1978) як 

перша спроба зняти великий фільм за коміксами. 

Наукова фантастика 90-х рр. ХХ ст.. Неоготика у фантастичному кінематографі та 

кінострічки «Дракула» (1992); «Франкенштейн» (1994); «Ван Хельсинг» (2004). 

Наукова фантастика сучасності: «Начало» (реж. К. Нолан, 2010) як спроба заглибитися 

у вимір підсвідомості людини; застосування сучасних технологій кінематографічного процесу, 

метафоричного ряду та ілюзії, з метою створення оригінальних образів героїв. 

 

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

Артхаус як лабораторія виразових можливостей сучасного кіно. 

Поєднання фантастичного «мейнстріму» з інтертекстом для створення сучасного кіно: 

«Джуманджи» (1995), «День незалежності» (1996), «П’ятий елемент» (1997), «Зірковий десант» 

(1997), «Люди у чорному» (1997), «У пошуках галактики» (1999) та інші. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%8F_2001_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Кредит 5. Пригодницькі кінострічки: жанри, режисери, актори. 

 

Тема 21. Жанрове розмаїття пригодницьких фільмів. 

 

Пригодницький жанр – група кіножанрів з характерною гострою, напруженою фабулою, 

що побудована на пригодах та подіях, які порушують звичайний хід життя й підштовхують 

головних героїв діяти у незвичних для них обставинах. 

«Велике пограбування поїзда» (реж. Е.Портер, 1903) – перший пригодницький фільм, 

який поклав начало великій біографії американського вестерна. 

20-30 рр. ХХ ст. – поява жанрового розмаїття пригодницького фільму: гангстерський, 

тріллер, детектив, кінострічки про мандрівки, фільм-катастрофа, тощо. 

Зв'язок кінематографа з літературою (творчість Е.По, А.Конан Дойла, У.Коллінз, 

Г.Честертон, А.Крісті та ін.) та продовження літературних пригодницьких романів на екрані: 

«Три мушкетери» по А.Дюма (реж. Б. Бордери, 1961); «Фанфан-Тюльпан» (реж. Крістіан-Жак, 

за участю Ф. Жерара, 1952); «Залізна маска» (реж. Анрі Декуан за участю Ж.Маре, 1962), тощо. 

Фільм-катастрофа як різновид пригодницького жанру, в якому виражено невпевненість і 

переживання людини у світі, його почуття беззахисності перед стихійними силами природи. 

Сучасні пригодницькі кінострічки для дітей. 

 

Тема 22. Кіно в системі традиційних наук і техногенних мистецтв 

 

Постмодерн та формування медійної екранної культури.  

Кіно як особливий вид мистецтва та його зв'язок з традиційними і технічними видами 

мистецтва. Складові кінопроцесу.  

Музика як художня складова кінострічки та її трансформація у складний звуковий образ. 

Елементи пластичних засобів виразності у кінострічці.  

Зв'язок кіно та літератури: від ідеї до кіносценарію. Візуальні та звукові засоби 

виразності та методи їх співвідношення у кіно. Зв'язок театру та кіно: емоційна та 

комунікативна складові видовища.  

Головний герой – як носій художньої інформації у кінострічці. 

Кіно як синтез науки і мистецтва. Технічні способи втілення художнього образу на 

екрані. Динаміка екранної образності. 

 

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

 

Створення кінострічки – творчий процес перенесення історії в аудіовізуальні образи. 

Завдання сценариста: окреслити межі виміру, в якому діють персонажі (проробка 

діалогів, загальний опис локацій де відбуваються події),. Сценарій як технічний документ у 

якому описано сюжет. 

Завдання режисера – максимально зручним і доступним способом дати глядачу 

інформацію про те, чому відбуваються колізії навколо головного персонажа. Режисер повинен 

затвердити акторів на роль та проконсультувати з приводу їх костюмів; визначити локацій дії; 

спрямувати метро-ритм знімального процесу; приймати участь у монтажі, озвучуванні 

кінострічки та створенні спец ефектів, тощо. 

Експлікація – режисерський сценарій, наповнений та деталізований з урахуванням усіх 

складових кінострічки: в яких фрагментах сценарію має звучати музика і яка саме; яким чином 

у цей момент буде рухатись камера; які мізансцени будуть у цьому фрагменті, тощо.  

Найкращі сценаристи та режисери усіх часів та їх кінострічки. 

 

Тема 24. Типологія кіно: види, жанри, напрями 

 

Ігрове, неігрове, анімаційне кіно та принцип наповнення художньої умовності: від 

найменшої (в неігровому) до найбільшої (в анімаційному кіно). 
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Неігрове кіно як вид кіномистецтва, що оперує зйомкою реальних подій та людей. 

Різновиди неігрового кіно: документальне, наукове, кінохроніка. Мета неігрового кіно – 

фіксація конкретних подій. Документальне кіно – як головний різновид неігрового 

кінематографа, представлений крупними екранними формами. Способи маніпуляції реальністю 

в документальному кіно: 

- прихована камера (герої фільму не підозрюють про те, що дозволяє їм досягнути 

ефект звичайної поведінки); 

- відкрита камера (герої знають про те, що їх знімають та включення ефекту артизації); 

- камера-учасниця, або спонтанний спосіб зйомки. 

Наукове кіно – як різновид неігрового та його підвиди: дослідницьке, навчальне, 

науково-популярне. Прикладний характер дослідницьких фільмів. Маніпуляція часом як 

головний механізм «корекції» реальності. Дидактична функція навчального кіно та його 

орієнтація на обмежену аудиторію. Складові науково-популярного фільму та створення його 

образної фактури. Художній простір науково-популярних фільмів та ігровий прийом як 

сюжетоутворюючий фактор кінострічки. 

Фільми про мистецтво – окремий шар науково-популярного кіно про різні явища 

художньої культури, специфіку створення творів мистецтва та їх сприйняття. Художньо-

комунікативна умовність як продуктивна складова сучасного екранного мистецтва. 

 

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

 

Структурний метод аналізу кінострічки: 

- виокремлення первинного об’єкту, де передбачено наявність єдиної структури 

кінострічки; 

- розмежування фільму на складові сегменти та виявлення у кожному з них суттєвих 

якостей (фабульна, сюжетна складові); 

- розкриття відношень між фрагментами кінострічки та їх систематизація; 

- прочитання символіко-метафоричного підтексту кінострічки, тощо. 

Методика цілісного аналізу ігрового фільму: 

- сюжет: 

 визначення головних тем і різних видів конфлікту (зовнішній, внутрішній, 

соціальний, психологічний, антагоністичний, тощо); 

 характеристика головних діючих осіб; 

 визначення домінуючого принципу розповіді (ліро-епічний, епіко-драматичний); 

 визначення типу драматургії (хвилеподібна, крещендо, амбівалентна, тощо); 

 акцентуація жанрових характеристик. 

- композиція та структура: 

 виокремлення фабули та розуміння логіки композиції фільму: ідентифікація 

експозиції, зав’язки, кульмінації, завершення; 

 розуміння типу структури (лінеарна, концентрична, ризоматична); 

 розробка графічної схеми відповідно до архітектоніки фільму. 

- пластична та звукова образність, або перехід від вивчення каркасу до художньої 

фактури кінострічки: 

 визначення динамічних, статичних, центральних, периферичних композиційних 

рішень драматургії кольорової партитури; 

 характеристика вербального та музичного компонентів у загальній логіці 

художньої побудови кінострічки. 

- синтаксис: 

 морфологічний та синтаксичний аналіз кінострічки; 

 виокремлення головних принципів побудови у загальній партитурі 

смислоутворення кінострічки. 

- символіко-метафоричний підтекст, або дешифровка символіко-метафоричного 

надтексту кінострічки та відповідь на питання: «про що кіно»? 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Принцип «фотографії, що рухається»,  

або народження епохи кінематографа. 

Тема 1. Ігрове кіно: або чому рухається 

зображення 

6 2    4 

Тема 2–3. Золотий вік американської 

кіноіндустрії: творчість режисерів та акторів 

епохи німого кіно. 

6 

6 

 2 

2 

  4 

4 

Тема 4. Завершення ери «німого кіно» та 

початок звукового 

6  2   4 

Тема 5. Поетична символіка українського 

кінематографа поч. ХХ ст. 

6 2    4 

Разом за Кредит 1 30 4 6   20 
 

Кредит 2. Трагедія (комедія) у кіномистецтві,  

або чому плаче (сміється) головний герой? 

Тема 6. Трагедія як жанр кіномистецтва 6 2    4 

Тема 7. Екшен як основа драматургії різних 

жанрів. 

6  2   4 

Тема 8–9. Особливості розвитку жанру комедії 

у кіномистецтві: режисери, актори, 

кінострічки 

6 

6 

 2 

2 

  4 

4 

Тема 10. Анімаційна кіноіндустрія України ХХ-

ХХI ст. 

6 2    4 

Разом за Кредит 2 30 4 6   20 
 

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

Тема 11. Мюзикл: внутрішній та зовнішній 

простір кінострічки 

6 2    4 

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

ХХ ст.. 

6  2   4 

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

ХХ ст.. 

6  2   4 

Тема 14. Тенденції розвитку мюзиклу ХХI ст.. 6  2   4 

Тема 15. Мюзикл в українському кінематографі. 6 2    4 

Разом за Кредит 3 30 4 6   20 
 

Кредит 4. Фантастика у кіномистецтві:  

найвідоміші жанри, режисери, актори. 

Тема 16. Кінофантастика: від режисерського 

задуму до втілення 

6 2    4 

Тема 17. Фантастика і фентезі: спільне й 

відмінне у кіномистецтві. 

6  2   4 

Тема 18. Фантастика у кіномистецтві: погляд 

у майбутнє чи казкові пригоди? 

6  2   4 

Тема 19. Наукова фантастика, або 6  2   4 
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пофантазуємо про майбутнє. 

Тема 20. Фантастичний «мейнстрим» чи 

артхаус: вибір сучасного глядача. 

6 2    4 

Разом за Кредит 4 30 4    20 
 

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

Тема 21. Жанрове розмаїття пригодницьких 

фільмів. 

6  2   4 

Тема 22. Кіно в системі традиційних наук і 

техногенних мистецтв 

6  2   4 

Тема 23. Сценарист і режисер: завдання та 

функції, або як створити цікаву кінострічку. 

6  2   4 

Тема 24. Типологія кіно: види, жанри, напрями. 6 2    4 

Тема 25. Аналіз кінострічки, або як на це 

«подивитися». 

6 2    4 

Разом за Кредит 5 30 4 6   20 

Усього годин: 150 20 30   100 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Принцип «фотографії, що рухається»,  

або народження епохи кінематографа. 

1. Тема 1. Ігрове кіно: або чому рухається зображення 2 

2. Тема 5. Поетична символіка українського кінематографа поч. ХХ ст. 2 
 

Кредит 2. Трагедія (комедія) у кіномистецтві,  

або чому плаче (сміється) головний герой? 

3. Тема 6. Трагедія як жанр кіномистецтва 2 

4. Тема 10. Анімаційна кіноіндустрія України ХХ-ХХI ст. 2 
 

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

5. Тема 11. Мюзикл: внутрішній та зовнішній простір кінострічки 2 

6. Тема 15. Мюзикл в українському кінематографі. 2 
 

Кредит 4. Фантастика у кіномистецтві:  

найвідоміші жанри, режисери, актори. 

7. Тема 16. Кінофантастика: від режисерського задуму до втілення 2 

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

глядача. 
2 

 

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

9. Тема 24. Типологія кіно: види, жанри, напрями. 2 

10. Тема 25. Аналіз кінострічки, або як на це «подивитися». 2 

Разом:  20 

 

 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

 



15 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Принцип «фотографії, що рухається»,  

або народження епохи кінематографа. 

1 - 2. Тема 2–3. Золотий вік американської кіноіндустрії: творчість 

режисерів та акторів епохи німого кіно. 
2 

3. Тема 4. Завершення ери «німого кіно» та початок звукового 2 

2 
 

Кредит 2. Трагедія (комедія) у кіномистецтві,  

або чому плаче (сміється) головний герой? 

4. Тема 7. Екшен як основа драматургії різних жанрів. 2 

5 - 6. Тема 8–9. Особливості розвитку жанру комедії у кіномистецтві: 

режисери, актори, кінострічки 

2 

2 
 

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

7. Тема 12. Тенденції розвитку мюзиклу 40-60-х рр. ХХ ст.. 2 

8. Тема 13. Тенденції розвитку мюзиклу 70-90-х рр. ХХ ст.. 2 

9. Тема 14. Тенденції розвитку мюзиклу ХХI ст.. 2 
 

Кредит 4. Фантастика у кіномистецтві:  

найвідоміші жанри, режисери, актори. 

10. Тема 17. Фантастика і фентезі: спільне й відмінне у кіномистецтві. 2 

11. Тема 18. Фантастика у кіномистецтві: погляд у майбутнє чи казкові 

пригоди? 
2 

12. Тема 19. Наукова фантастика, або пофантазуємо про майбутнє. 2 
 

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

13. Тема 21. Жанрове розмаїття пригодницьких фільмів. 2 

14. Тема 22. Кіно в системі традиційних наук і техногенних мистецтв 2 

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

цікаву кінострічку. 

2 

 Разом  30 

 

7. Теми лабораторних занять (не передбачені навчальним планом) 

 

8. Самостійна робота 

 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Принцип «фотографії, що рухається»,  

або народження епохи кінематографа. 

1. Тема 1. Ігрове кіно: або чому рухається зображення 2 

2 - 3 Тема 2–3. Золотий вік американської кіноіндустрії: творчість 

режисерів та акторів епохи німого кіно. 

2 

2 

4. Тема 4. Завершення ери «німого кіно» та початок звукового 2 

5. Тема 5. Поетична символіка українського кінематографа поч. ХХ ст. 2 
 

Кредит 2. Трагедія (комедія) у кіномистецтві,  

або чому плаче (сміється) головний герой? 

6. Тема 6. Трагедія як жанр кіномистецтва 2 
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7. Тема 7. Екшен як основа драматургії різних жанрів. 2 

8 - 9. Тема 8–9. Особливості розвитку жанру комедії у кіномистецтві: 

режисери, актори, кінострічки 

2 

2 

10. Тема 10. Анімаційна кіноіндустрія України ХХ-ХХI ст. 2 
 

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

11. Тема 11. Мюзикл: внутрішній та зовнішній простір кінострічки 2 

12. Тема 12. Тенденції розвитку мюзиклу 40-60-х рр. ХХ ст.. 2 

13. Тема 13. Тенденції розвитку мюзиклу 70-90-х рр. ХХ ст.. 2 

14. Тема 14. Тенденції розвитку мюзиклу ХХI ст.. 2 

15. Тема 15. Мюзикл в українському кінематографі. 2 
 

Кредит 4. Фантастика у кіномистецтві:  

найвідоміші жанри, режисери, актори. 

16. Тема 16. Кінофантастика: від режисерського задуму до втілення 2 

17. Тема 17. Фантастика і фентезі: спільне й відмінне у кіномистецтві. 2 

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

пригоди? 
2 

19. Тема 19. Наукова фантастика, або пофантазуємо про майбутнє. 2 

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

глядача. 
2 

 

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

21. Тема 21. Жанрове розмаїття пригодницьких фільмів. 2 

22. Тема 22. Кіно в системі традиційних наук і техногенних мистецтв 2 

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

створити цікаву кінострічку. 
2 

24. Тема 24. Типологія кіно: види, жанри, напрями. 2 

25. Тема 25. Аналіз кінострічки, або як на це «подивитися». 2 

Разом:  100 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох видів:  

І – підготовка та захист контрольної роботи; 

ІІ – підготовка доповіді з висвітленням проблематики в галузі риторики як мистецтва слова.  

 

Основне завдання цього виду діяльності:  

 навчити студентів аналізувати наукову та методичну літературу в галузі риторики як 

мистецтва слова; 

 оволодіти знаннями з історії і теорії розвитку ораторського мистецтва;  

 розвинути навички самостійного опанування новими знаннями, опрацювання 

електронних баз даних, системами інформаційного пошуку. 

Перелік тематик для самостійного опрацювання. 

 аналіз різних теорій кіномистецтва, їх класифікація та презентація під час практичного 

заняття; 

 підготовка аналізу кінострічки для виголошення перед аудиторією студентів; 

 побудова публічного виступу про найцікавішу кінострічку певного жанру; 

 написання промови на задану тематику для виголошення перед цільовою аудиторією 

(школярі; студенти; викладачі); 

 виявлення різних форм впливу на аудиторію, їх систематизація; 

 дискусія – фахове обговорення запропонованої проблематики з історії кіномистецтва. 
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10. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати нотні тексти, створення художнього образу п’єси, вивчення 

напам’ять п’єси, здатності публічно виконати вивчений репертуар. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, коли він емоційно, художньо переконливо та технічно 

довершено виконав репертуар згідно вимог навчальної дисципліни. У ході виконання студент 

долає технічні труднощі, передбачені для самостійного опрацювання, наводить приклади на 

підтвердження теоретичного матеріалу. 

Студенту виставляється дуже добре, коли він добре знає художньо-навчальний 

репертуар, але ж виконує його без відповідної емоційності. У ході виконання студент долає 

технічні труднощі, передбачені для самостійного опрацювання, наводить приклади на 

підтвердження теоретичного матеріалу, але наявні незначні виконавські огріхи. 

Студенту виставляється добре, коли він добре виконує репертуар, але представлення 

елементу музичної тканини не сприяє розкриттю художньо-образного змісту композиції, або 

порушує його цілісність; трапляються виконавські огріхи. 

Студенту виставляється достатньо, коли він засвоїв частково, фрагментарно художній 

матеріал  та припускається помилок щодо нотного тексту виконуваних п’єс; трапляються 

суттєві виконавські огріхи. 

Студенту виставляється задовільно, коли він випускає, втрачає при виконанні певні 

мотиви, а то й фрази виконуваних п’єс; трапляється значна кількість виконавських помилок 

різного роду. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 

 

 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 кредитів 
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Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

Т 

18 

Т 

19 

Т 

20 

Т 

21 

Т 

22 

Т 

23 

Т 

24 

Т 

25 

  500/100* 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20    

 

*Примітка. Коефіцієнт для заліку – 0,5. Залік оцінюється в 30 б. 

 

11. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (реферати, доповіді), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

12. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються наступні методи навчання: пояснювально-

ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод; репродуктивний: викладач дає завдання, у 

процесі виконання якого студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, студенти стежать за ходом 

творчого пошуку (надається еталон творчого мислення); дослідницький: викладач ставить перед 

студентами проблему які повинні вирішити її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, 

підбираючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо; практично-

аналітичний: викладач пропонує підготувати та виголосити промову на задану тематику перед 

цільовою аудиторією з подальшим її аналізом, відповідно до критеріїв її оцінки. 

 

13. 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.   

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).  
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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.  

13. Українські обличчя кіно й театру / упоряд. і ред. Л.І. Брюховецька. Київ : Задруга, 2012. 
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