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Курс розроблено таким чином, щоб студент ознайомився із  
специфікою сучасного кінопроцесу, який вплинув на збагачення і 
еволюцію художньої мови екрану ХХІ століття. Тому у курсі 
представлено теми, які актуальні в сучасній культурі та огляд основних 
напрямів розвитку сучасного світового кіномистецтва, так і процесів та 
інструментів, які потрібні для фахового володіння оціночними 
критеріями і дають поштовх для самостійних досліджень і відкриттів 
етичних та естетичних істин. Програма охоплює сучасні фільми різних 
країн Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Росії, 
США. Курс розроблено таким чином, щоб осмислювати актуальні теми 
і проблеми сучасної української та світової культури на прикладі 
сучасного кіно різних країн. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Сучасне кіномистецтво (практикум)» є вибірковою 
дисципліною із циклу професійної та практичної підготовки, другого 
(магістерського) рівня освіти, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 4 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасне кіномистецтво 
(практикум)» є ознайомити студентів зі специфікою сучасного 
кінопроцесу, визначити його функції у соціально-культурному 
просторі, прищепити навички аналітичного і теоретичного мислення, 
ввести в коло художніх проблем сучасного екрану у проекції на 
основні етапи розвитку світового кіномистецтва і українського 
зокрема. 

Література для 
вивчення дисципліни 

 Основна література:  
Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— 391 с.— Бібліогр.: с.385–
389. 
Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет 
мистецтв, 2007. 
Яськів Олег. Вечір з кіно / Олег Яськів. – Харків : Фоліо, 2018. – 528 с. 
Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, 
постаті / Ірина Зубавіна ; Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучасного 
мистец. — Київ : Фенікс, 2007. – 304 с. 

http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1795
http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1795
http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1795


Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої 
реальності (час і простір у кінематографі): монографія. — К., 2006. — 
272 с. 
Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX 
століття: Генеза. Структура. Функція, тт. 1-2. — К.: Поезія, 1997 
Додаткова література:  
Інтернет-джерела. 
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691 
http://www.ktm.ukma.edu.ua  
https://prostir-kino.com.ua/ 
http://www.ukrpress.info/2019/02/19/suchasne-ukrayinske-kino-zdobutki-i-
problemi/ 
https://moviegram.com.ua/france-cinema/ 
https://ua.112.ua/profiles/--1870.html 
http://arthousetraffic.com/ 

Тривалість курсу 120 год.  
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 32 годин практичних занять та 88  

годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати специфіку сучасного кінопроцесу та особливості його 
розвитку в різних країнах, функції сучасного кіно у соціально-
культурному просторі, ключових кіномитців, кінофільми які 
вплинули на розвиток кіномистецтва ХХІ ст.  

- Знати основні напрямки у розвитку кіно; історичні та сучасні 
факти про життя і творчість видатних особистостей у сфері 
кіномистецтва. 

- Вміти аналізувати та теоретично осмислювати напрями 
сучасного світового кінематографа в контексті особливостей 
його розвитку в різних країнах, описувати мистецькі кінозасоби 
фільмів: монтаж, ракурс, ритм та ін., писати рецензії-огляди на 
переглянуті фільми 

- Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного 
художнього життя, осмислювати тенденції сучасних культурно-
мистецьких процесів. 

- Вміти пояснювати феномен сучасного кіномистецтва, її роль у 
людській діяльності; роль мистецтва і науки у розвитку 
цивілізації та пов’язані з ним сучасні та естетичні проблеми. 

Ключові слова Сучасне кіно, кіномистецтво, напрями, монтаж, ракурс, ритм 
Формат курсу Очний 

 Проведення практичних занять, переглядів та обговорень фільмів  та 
консультації для кращого розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Феномен кіно ХХІ ст. 
ТЕМА 2. Що таке талант, що таке успіх? Перегляд та обговорення 
фільму «Маргарита», 2015, «Останній танець Кармен», 2015 
ТЕМА 3. Роль мистецтва в період війни. Перегляд фільму 
«Мандарини»,  2013 
ТЕМА 4. Що означає жити в системі тоталітарного режиму? Перегляд 
та обговорення фільму «Упроменях сонця», 2015 
ТЕМА 5. Соціальне життя в епоху змін. Людина та її вибір чи то його 
відсутність. Перегляд та обговорення фільму «Левіафан», 2014 
ТЕМА 6. Місія мистецтва в сучасному глобалізованому світі. 
Мистецтво фотографії. Перегляд та обговорення фільму «Сіль землі», 
2014 
ТЕМА 7. Поняття «Дім» в сучасному глобалізованому світі. Перегляд 

http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1793
http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1793
http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=1793
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691
http://www.ktm.ukma.edu.ua/
https://prostir-kino.com.ua/
http://www.ukrpress.info/2019/02/19/suchasne-ukrayinske-kino-zdobutki-i-problemi/
http://www.ukrpress.info/2019/02/19/suchasne-ukrayinske-kino-zdobutki-i-problemi/
https://moviegram.com.ua/france-cinema/
https://ua.112.ua/profiles/--1870.html
http://arthousetraffic.com/


та обговорення фільму «Лев», 2016 
ТЕМА 8. Специфіка акторської гри в чорно-білому німому кіно. 
Перегляд та обговорення фільму «Артист», 2016 
ТЕМА 9. Способи репрезентації митця в сучасному кіно. Перегляд та 
обговорення фільму «З любов’ю Вінсент», 2017 
ТЕМА 10 Кітч і сучасна культура. Перегляд та обговорення фільму 
«Вихід через сувенірну крамницю», 2010 
 ТЕМА 11 Текст в кіно і текст в театрі. Порівняльна характеристика 
фільму і вистави. Перегляд та обговорення фільму «Яма», 2001 та 
однойменної студентської роботи 
ТЕМА 12. Інклюзія в мистецтві. Перегляд та обговорення фільму 
«Плем’я », 2014  
ТЕМА 13 Що таке гендер і стать. Подібності та відмінності між 
чоловіками і жінками в сучасній культурі. Перегляд та обговорення 
фільму «Джек в царстві жінок», 2014 
ТЕМА 14. Життя людини в епоху технологізації. Вплив екрану на 
свідомість людини. Втрата зв’язку з реальністю, заміна реальності.  
Перегляд та обговорення фільму «Нема зв’язку », 2012 

Підсумковий 
контроль, форма 

Залік  
Письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 
дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату 
мистецтвознавства. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 
тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок), 
дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 
операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 
Проектор, ноутбук, звукові колонки 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 
• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  
 

Зараховано 
В 81-89 4 Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Достатньо 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 



Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання для заліку Додаються у презентації Power point  
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

  



СХЕМА КУРСУ 
І сем. 2019-2020 н.р. 

Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
(лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота)  

Література. Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконан
ня 

1 /  
/ 2 год 

Тема 1  
ТЕМА 1. Феномен кіно ХХІ ст. 
Актуальні теми сучасного кіно: жертовність, 
спокута гріхів, тягар самотності, відповідальність, 
вибір, стосунки. 
Фільми Трієра, Такеші Кітано «Ляльки» (2002). 
Огляд та аналіз переможців міжнародних 
кінофестивалів за 2019 рік 
 

Практичне 
заняття  

Дискусія  

Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Лариса 
Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 377—384  
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/169
1 
http://www.ktm.ukma.edu.ua  
https://prostir-kino.com.ua/  
https://hromadske.radio/podcasts/radioranok/shch
o-podyvytys-oglyad-peremozhciv-oskara-2019 
https://maximum.fm/venecianskij-kinofestival-
2019-sered-peremozhciv-ukrayinskij-
film_n166244 

Написання 
есе про 
загальну 
характеристи
ку тем 
сучасного 
кіно 

 

2 /  
 
/ 4 год. 

ТЕМА 2. Що таке талант, що таке успіх? Перегляд 
та обговорення фільму «Маргарита» (Франція, 
Чехія, Бельгія), 2015, «Останній танець Кармен» 
(Іспанія), 2015 
 Що таке талант? 
 Що таке акторський талант?  
 Які критерії таланту?  
 Що таке слава? 
 Що таке суспільна значимість?  
 Чи можна славу купити за гроші? 
 Чи можна талант проміняти на гроші?  
 Заможним фінансово не потрібен талант, 

достатньо мати гроші і статус? 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Пансо В. Праця і талант у творчості актора 
/ Вольдемар Пансо. Труд и талант в 
творчестве актера. Москва: Всероссийское 
театральное общество, 1972. Переклад з 
російської. – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. 
іл. 

• Том та Девід Келлі. "Творча впевненість. 
Як розкрити свій потенціал". – Київ: 
Основи, 2017. – 304 с. 

http://www.ktm.ukma.edu.ua  
https://prostir-kino.com.ua/  
 

  

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691
http://www.ktm.ukma.edu.ua/
https://prostir-kino.com.ua/
https://hromadske.radio/podcasts/radioranok/shcho-podyvytys-oglyad-peremozhciv-oskara-2019
https://hromadske.radio/podcasts/radioranok/shcho-podyvytys-oglyad-peremozhciv-oskara-2019


 Роль сімейних стосунків в акторській 
професії. 

3 /  
 
/ 2 год 

ТЕМА 3. Роль мистецтва в період війни. Перегляд 
фільму «Мандарини» (Естонія, Грузія), 2013 
 Що таке війна. Чому існують війни? 
 Роль мистецтва під час війни 
 Що таке правда? Що таке честь? 
 Природа людської ненависті 
 Чи може людина змінити хід історії 

 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Сергій Жадан «Інтернат» 
• «Дівчата зрізають коси»- 

www.memory.gov.ua › sites › default › 
files › divchata_zrizaiut_kosy 

• Тімоті Снайдер. "Про тиранію. 
Двадцять уроків двадцятого століття" 
 

  

4 /  
 / 2 
год. 

ТЕМА 4. Що означає жити в системі тоталітарного 
режиму? Перегляд та обговорення фільму «У 
променях сонця» (Росія, Німеччина, Чехія, Північна 
Корея), 2015 
 Що таке тоталітарна система?  
 Місце людини у системі? 
 Чи можна зламати систему? Яким чином? Чи 

потрібно це робити? 
 

 
 

Практичне 
заняття, 

Перегляд 
фільму,  
дискусія 

• Вацлав Гавел. "Сила безсилих" 
• Тімоті Снайдер. "Про тиранію. 

Двадцять уроків двадцятого століття" 
 

Розпитати у 
когось з 
рідних чи 
знайомих, 
про історії з 
життя у 
Радянському 
союзі, які 
варті 
екранізацій. 
Приклади 
впливу і 
контролю 
системи. Чи 
відчуваєте, 
що живете в 
системі? 
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ТЕМА 5. Соціальне життя в епоху змін. Людина та 
її вибір чи то його відсутність. Перегляд та 
обговорення фільму «Левіафан» (Росія), 2014 
Фільм-драма російського кінорежисера Андрія 
Звягінцева. Згідно зі старозавітною Книгою 
Йова Левіятан був морським страховиськом. 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Лариса 
Брюховецька.— К.: Логос, 2011 

• Кракауер Зігфрід. Від Калігарі до Гітлера. 
Психологічна історія німецького  кіно. Пер. з 

Написати 
лист від свого 
або іншого 
імені одному 
з героїв 
фільму 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjS0b6niP7kAhWF8aYKHaOkBTIQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.memory.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdivchata_zrizaiut_kosy.pdf&usg=AOvVaw1J1QppYZplv5SjOFMKfeLB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjS0b6niP7kAhWF8aYKHaOkBTIQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.memory.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdivchata_zrizaiut_kosy.pdf&usg=AOvVaw1J1QppYZplv5SjOFMKfeLB
https://kino-teatr.ua/uk/main/films/country/7.phtml
https://kino-teatr.ua/uk/main/films/country/10.phtml
https://kino-teatr.ua/uk/main/films/country/19.phtml
https://kino-teatr.ua/uk/main/films/country/133.phtml
https://kino-teatr.ua/uk/main/films/country/133.phtml
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80


Англійський філософ XVII ст. Томас Гобс у книзі 
«Левіафан»[2] порівняв державну систему з 
Левіафаном, що знищує людську природу, свободу. 
Фільм показує соціальне життя в епоху перемін, 
проводячи паралелі поміж життям праведного Йови 
та сучасного грішника, якого не цікавить сенс життя 

нім.— К.: Грані-Т.— 2009. 
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ТЕМА 6. Місія мистецтва в сучасному 
глобалізованому світі. Мистецтво фотографії. 
Перегляд та обговорення фільму «Сіль землі» 
(Франція, Бразилія, Італія), 2014 
Сіль Землі» (фр. Le Sel de la Terre) — франко-
бразильський документальний, біографічний 
фільм 2014 року німецького кінорежисера, 
фотографа Віма Вендерса та бразильського 
режисера, сценариста Джуліано Рібейро Сальгадо 
про життя та творчість бразильського фотографа 
Себастьяно Сальгадо. 
 
Завдання до теми. Питання для роздумів, питання 
для есе*:  
 Чому така назва фільму «Сіль землі»?  
 За тиждень поспостерігати за фотографіями, 

зображеннями? Принести на пару 
зображення, яке вас вразило. 

 Якщо б ви мали можливість організувати 
фото проект, то на яку тему він би був? 
Обґрунтуйте і опишіть ідею. 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Зонтаґ, Сьюзен. Про фотографію. Київ, 
2002 

• John Berger: Ways of Seeing  
• W. J. T. Mitchell: Showing seeing: a 

critique of visual culture 
• Judith Mayne, Pitcuring Spectatorship, 

in:Understanding Narrative, J. Phelan, P. J. 
Rabinowitz (red.), Ohio University Press 
1994. 
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ТЕМА 7. Поняття «Дім» в сучасному 
глобалізованому світі. Перегляд та обговорення 
фільму «Лев» (США, Австралія, Велика Британія), 
2016 
«Лев» (англ. Lion) — міжнародно-спродюсований 
драматичний фільм, знятий Гартом Девісом за 
книгою «Довгий шлях додому» австралійських 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Томас Л. Фрідмен Лексус і оливкове 
дерево // http://www.ji.lviv.ua/ji-
library/friedman/lexus03.htm 

 

Написати есе 
«Що таке 
ДІМ?» 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014)#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/friedman/lexus03.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/friedman/lexus03.htm


письменників Сару Брірлі та Леррі Бетроуза. 
Прем'єра стрічки в США відбулась 25 листопада 
2016 року. 
Завдання до теми. Вибрати три - п’ять дитячих фото, 
які Ви дуже любите, які пов’язані з певними 
дитячими історіями. 

8.  
2020  
2 год. 

ТЕМА 8. Специфіка акторської гри в чорно-білому 
німому кіно. Перегляд та обговорення фільму 
«Артист» (Франція, Бельгія), 2016 
«Артист» ( «The Artist») — чорно-білий німий 
художній фільм, романтична комедія французького 
режисера Мішеля Азанавічуса, що вийшла 2011 
року. У головних ролях зіграли Жан Дюжарден 
і Береніс Бежо 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Німе кіно: німецьке, радянське, українське 
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.p
hp?id=1401 

• Німе кіно: історія та цікаві факти 
http://kinoland.com.ua/nemoe-kino/ 

• Німе кіно  
https://korali.info/usna-tvorchist/nime-
kino.html 

• Короткий енциклопедичний словник з 
культури. — К. : Україна, 2003. — ISBN 
966-524-105-2. 

• Рональд Берган «Кино»: 
Иллюстрированная энциклопедия, 2008 

Спроба 
озвучити німе 
кіно 
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ТЕМА 9. Способи репрезентації митця в сучасному 
кіно. Перегляд та обговорення фільму «З любов’ю 
Вінсент» (Велика Британія, Польща), 2017 
«З любов'ю, Вінсент» (Loving Vincent) —
 британсько-польський анімаційний біографічний 
фільм 2017 року, поставлений 
режисерами Доротеєю Кобелею та Г'ю Велчманом. 
Стрічка є кінематографічною розповіддю про життя 
і загадкову смерть нідерландського 
художника Вінсента ван Гога, переданою за 
допомогою картин, намальованих у техніці самого 
художника. 

 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Катерина Толокольнікова. Українські 
художниці, які працювали над фільмом «З 
любов'ю, Вінсент»: «Це неймовірний 
досвід!». MediaSapiens. 5 лютого 2018. 

• How do you paint 65,000 pictures like Van 
Gogh? 
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-
cornwall-37707160/how-do-you-paint-
65000-pictures-like-van-gogh 

• Picasso art. Намальований фарбами фільм 
“З любов’ю, Вінсент" 

• https://www.imdb.com/title/tt03262342/awar
ds 

Задання: 
намалювати 
картину в 
будь-якій 
техніці, в 
стилі Ван 
Гога 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%8E%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%BE
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1401
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1401
http://kinoland.com.ua/nemoe-kino/
http://kinoland.com.ua/nemoe-kino/
https://korali.info/usna-tvorchist/nime-kino.html
https://korali.info/usna-tvorchist/nime-kino.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9665241052
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9665241052
http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio/1411981046/ukrainski_khudozhnitsi_yaki_pratsyuvali_nad_filmom_z_lyubovyu_vinsent_tse_neymovirniy_dosvid/
http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio/1411981046/ukrainski_khudozhnitsi_yaki_pratsyuvali_nad_filmom_z_lyubovyu_vinsent_tse_neymovirniy_dosvid/
http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio/1411981046/ukrainski_khudozhnitsi_yaki_pratsyuvali_nad_filmom_z_lyubovyu_vinsent_tse_neymovirniy_dosvid/
http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio/1411981046/ukrainski_khudozhnitsi_yaki_pratsyuvali_nad_filmom_z_lyubovyu_vinsent_tse_neymovirniy_dosvid/
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-cornwall-37707160/how-do-you-paint-65000-pictures-like-van-gogh
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-cornwall-37707160/how-do-you-paint-65000-pictures-like-van-gogh
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-cornwall-37707160/how-do-you-paint-65000-pictures-like-van-gogh
http://picasso.com.ua/blogs/view/Namal_ovanij-farbami-fl_m-Z-lyubovyu-Vnsent
http://picasso.com.ua/blogs/view/Namal_ovanij-farbami-fl_m-Z-lyubovyu-Vnsent
https://www.imdb.com/title/tt03262342/awards
https://www.imdb.com/title/tt03262342/awards
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ТЕМА 10 Кітч і сучасна культура. Перегляд та 
обговорення фільму «Вихід через сувенірну 
крамницю» (США, Велика Британія), 2010 
Завдання: Продумати концепцію стрітартівської 
(вуличної) інсталяції на одну з актуальних проблем 
міста або те, що хвилює особисто Вас і чому, ви 
вважаєте це стосується кожного.). Захист проекту: 
опис ідеї інсталяції, перформенсу, стрітарту, 
продемонструвати фото, відео матеріали. 
Обов’язково з обґрунтуванням. 

Практичне 
заняття, 

дискусія 

• Скуратівський В. Культура в тіні кітчу. 
Українська культура потребує негайного 
перезавантаження. 
https://tyzhden.ua/Columns/50/580 

• Шумилович Б. (2018).  Дещо про кіч… 
https://zbruc.eu/node/79257. (Режим доступу: 
30.03.2020 р.); 

• Зонтаг С. Нотатки про «кемп» // Зонтаг С. 
Проти інтерпретації та інші есе. — Л.: 
Кальварія, 2006.  

• Clement Greenberg, ‘Avant-Garde and 
Kitsch’, in Art and Culture: Critical Essays, 
Boston: Beacon Press, 1961, pp. 3-21. 

• Гундорова Т. (2013). Перекодування: новий 
український кіч. 
http://uamoderna.com/md/201-201. (Режим 
доступу: 30.03.2019 р.); 

• Патрон І., Циганик М. Кітч та українське 
кіно початку ХХІ ст. // Кітч у мистецтві, 
етосі та вихованні / І. Патрон, М. Циганик. 
– Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. – С.21–28. 
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ТЕМА 11. Текст в кіно і текст в театрі. Порівняльна 
характеристика фільму і вистави. Перегляд та 
обговорення фільму «Яма» (Велика Британія), 2001 
та однойменної студентської роботи 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Кіно чи театр. https://artworld.in.ua/cikavi-
lydu/kino-chy-teatr/ 

• Екранізація як форма безпосередньої 
взаємодії кіно та літератури 
https://naub.oa.edu.ua/2014/ekranizatsiya-yak-
forma-bezposerednoji-vzajemodiji-kino-ta-
literatury/ 

• Чим відрізняється робота актора в театрі і 
кіно http://www.dramaschool.com.ua/robota-
aktora-v-teatri-ta-v-kino.html 
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ТЕМА 12 Інклюзія в мистецтві.  
Перегляд та обговорення фільму «Плем’я» 
(Україна), 2014  

Практичне 
заняття, 

дискусія 

• Катерина Сліпченко (5 червня 
2014). «Фільм мав або вистрілити, або 
гучно провалитися» 

Подумати над 
створенням 
інклюзивного 

 

https://tyzhden.ua/Columns/50/580
https://zbruc.eu/taxonomy/term/2589
https://zbruc.eu/node/79257
http://uamoderna.com/md/201-201
http://uamoderna.com/md/201-201
http://uamoderna.com/md/201-201
https://artworld.in.ua/cikavi-lydu/kino-chy-teatr/
https://artworld.in.ua/cikavi-lydu/kino-chy-teatr/
https://naub.oa.edu.ua/2014/ekranizatsiya-yak-forma-bezposerednoji-vzajemodiji-kino-ta-literatury/
https://naub.oa.edu.ua/2014/ekranizatsiya-yak-forma-bezposerednoji-vzajemodiji-kino-ta-literatury/
https://naub.oa.edu.ua/2014/ekranizatsiya-yak-forma-bezposerednoji-vzajemodiji-kino-ta-literatury/
http://www.dramaschool.com.ua/robota-aktora-v-teatri-ta-v-kino.html
http://www.dramaschool.com.ua/robota-aktora-v-teatri-ta-v-kino.html


 https://zaxid.net/film_mav_abo_vistriliti_abo_
guchno_provalitisya_n1310631 

• Лідія Корсун. Тріумфальна хода планетою 
фільму «Плем’я» Мирослава 
Слабошпицького // Час і Події, # 27 (2015) 
від 07/02/2015 

• Kristopher Tapley (8 грудня 2014). 'Boyhood,' 
'Grand Budapest' lead with 2014 online film 
critics nominations  

• Інклюзія в мистецтві культурне розмаїття 
через інклюзію 
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/2144
6713.html 

мистецького 
проекту 
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ТЕМА 13 Що таке гендер і стать. Подібності та 
відмінності між чоловіками і жінками. Гендер в 
культурі. Перегляд та обговорення фільму «Джек в 
царстві жінок» (Франція), 2014 
Гендер і стать: від бінарності до багатоманіття  
Гендеровані влади: про теорію дискурсивних влад . 
розвиток теорій гендеру і статі  
Гендерована біологія:  
гендерована робота: як ринок праці та хатня робота 
конструюють гендер  
Гендерований спорт: встановлення гендерного 
режиму через культуру тренування тіл і спортивних 
змагань  
Гендерована мова: вектори влади і впливу . 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

• Гендер для медій: підручник із гендерної 
теорії для журналістики та інших 
соціогуманітарних спеціальностей. 

Посилання на електронну версію підручника 
https://www.prostir.ua/?library=hender-dlya-
medij-pidruchnyk-iz-hendernoji-teoriji-dlya-
zhurnalistyky-ta-inshyh-sotsiohumanitarnyh-
spetsialnostej  
• Основи теорії  ґендеру: Навчальний 

посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 30-
78;109-131. 

• Гендер для «чайников»/ Ред. Н.Алексеева. 
– Москва: «Звенья», 2006. – С.11-27; 85–
106. 

• Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження 
в ХХ столітті// Культурологічний журнал 
Ї. – № 17. – 2000. – С.27 –29. 

• Культурология: ХХ век: Словар. – С.Пб.: 
Университетская книга, 1997. – 
(html:www.gumer.info) 
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https://zaxid.net/film_mav_abo_vistriliti_abo_guchno_provalitisya_n1310631
https://zaxid.net/film_mav_abo_vistriliti_abo_guchno_provalitisya_n1310631
https://web.archive.org/web/20151126010434/http:/www.chasipodii.net/article/15436/
https://web.archive.org/web/20151126010434/http:/www.chasipodii.net/article/15436/
https://web.archive.org/web/20151126010434/http:/www.chasipodii.net/article/15436/
http://www.hitfix.com/in-contention/boyhood-grand-budapest-lead-with-2014-online-film-critics-nominations
http://www.hitfix.com/in-contention/boyhood-grand-budapest-lead-with-2014-online-film-critics-nominations
http://www.hitfix.com/in-contention/boyhood-grand-budapest-lead-with-2014-online-film-critics-nominations
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/21446713.html
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/21446713.html
https://www.prostir.ua/?library=hender-dlya-medij-pidruchnyk-iz-hendernoji-teoriji-dlya-zhurnalistyky-ta-inshyh-sotsiohumanitarnyh-spetsialnostej
https://www.prostir.ua/?library=hender-dlya-medij-pidruchnyk-iz-hendernoji-teoriji-dlya-zhurnalistyky-ta-inshyh-sotsiohumanitarnyh-spetsialnostej
https://www.prostir.ua/?library=hender-dlya-medij-pidruchnyk-iz-hendernoji-teoriji-dlya-zhurnalistyky-ta-inshyh-sotsiohumanitarnyh-spetsialnostej
https://www.prostir.ua/?library=hender-dlya-medij-pidruchnyk-iz-hendernoji-teoriji-dlya-zhurnalistyky-ta-inshyh-sotsiohumanitarnyh-spetsialnostej
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технологізації. Вплив екрану на свідомість людини. 
Втрата зв’язку з реальністю, заміна реальності.  
Перегляд та обговорення фільму «Нема зв’язку» 
(США), 2012 
 

Культурологічний журнал Ї. - №19. – 2000. 
– С.27-40 

• Юрій Корольчук. Права людини та 
Інтернет: виклик глобалізації // 
Культурологічний журнал Ї. - №19. – 2000. 

• Бауман Зиґмунд. Глобалізація. Наслідки для 
людини і суспільства/ Пер.  з англ.  
І.Андрущенка; за наук. ред.. 
М. Винницького. – К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2008. – С.64–82 
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Залік     
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