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Курс розроблено таким чином, щоб студент ознайомився із  
специфікою фільмів напряму українського поетичного кіно. Тому у 
курсі представлено огляд та характеристику ключових фільмів, які 
відносять до напряму поетичного кіно та спробу оцінити їх значення 
для розвитку національної школи кіно. Аналіз та характеристика 
фільмів сприятиме фаховому оволодінню оціночними критеріями і 
дасть поштовх для самостійних досліджень і відкриттів. Програма 
охоплює період 50-70 років ХХ ст. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Українське поетичне кіно» є загально університетською 
вибірковою дисципліною, першого (бакалаврського) рівня освіти, яка 
викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Українське поетичне кіно» є 
ознайомити студентів зі характерними особливостями фільмів напряму 
українського поетичного кіно; визначити його значення для історії 
національного та світового кіномистецтва й прищепити навички 
аналітичного і теоретичного мислення; ввести в коло художніх 
проблем сучасного екрану. Ознайомитись із творчістю головних 
режисерів напряму. Курс сприятиме фаховому оволодінню оціночними 
критеріями та оволодінню навиками написання аналізу основних 
складових фільму (режисерська, операторська та акторська робота, 
музичний супровід, костюми, контекст та ін.) 

Література для 
вивчення дисципліни 

 Основна література:  
 Збірник наукових статей «Українське кіно від 1960-х до 

сьогодні. Проблема виживання» Київ. – Видавництво"Задруга", 
2010  

 Йоанна Левицька. «Повернення до коріння. Українське 
поетичне кіно». Перекл. з польс. – К.: Редакція журналу «Кіно-
Театр», В-во «Задруга». – 2011. – 124 с. 



 Поетичне кіно: заборонена школа [Електронна копія] : [зб. ст. та 
матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад.”, Каф. 
культурології та археології НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. 
Брюховецька]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 272 Мб). — К. : 
АртЕк : Ред. журн. «Кіно-Театр», 2001 . 

 Сергій Параджанов. Злет. Трагедія. Вічність.— Твори, листи, 
документи архівів, спогади, статті, фотографії.— Упор. Р.М. 
Корогодський, С.І. Щербатюк.— К.: «Спалах» ЛТД.— 1994.— 
280 с. 

 Брюховецька Лариса. Іван Миколайчук.— К.: Редакція журналу 
«Кіно-Театр», Видавничий дім «КМ Академія».— 2004.— 272 с. 

 Брюховецька Лариса. Приховані фільми. Українське кіно 1990-
х.— К.: В-во АртЕк.— 2003.— 384 с. 

 Зубавіна Ірина. Кінематограф незалежної України: тенденції, 
фільми, постаті.— К.: Інститут проблем сучасного мистецтва.— 
2007.— 296 с. 

 Госейко Любомир. Історія українського кінематографа. 1896–
1995.— Перекл. з фр.— К.: Кіnо-Коло.— 2005.— 464 с. 

 Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 341-
377. 

Додаткова література:  
 Тримбач С. Кіно народжене Україною. Альбом антології 

українського кіно / Сергій Тримбач. – Київ : Самміт-Книга, 
2017. – 384 с. 

 Нариси з історії кіномистецтва України / Акад. мистецтв 
України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва ; [Редкол.: В.Сидоренко 
(голова) та ін. ; ред.-упоряд. І.Зубавіна]. — К. : Інтертехнологія, 
2006. — 862 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці ст. Культура України  

 Брюховецька Лариса. Леонід Осика.— К.: Вид. Дім 
«Академія».— 1999.—220 с.  

 Брюховецька Лариса. Кіносвіт Юрія Іллєнка.— К.: Редакція 
журналу «Кіно-Театр», В-во «Задруга».— 2006.— 288 с. 

 Брюховецька Лариса. Своє/рідне кіно Леоніда Бикова.— К.: 
Редакція журналу «Кіно-Театр», В-во «Задруга».— 2010.— 340 
с. 

Інтернет-джерела. 
http://elib.nplu.org/object.html?id=1822 
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691 
http://www.ktm.ukma.edu.ua  

Тривалість курсу 90 год.  
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58  годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати специфіку та характерні особливості фільмів напряму 
«українське поетичне кіно», та значення цього напряму для 
розвитку історії українського кіно ХХ та ХХІ ст. Знати ключові 
факти із життя і творчості режисерів напряму. 

- Вміти аналізувати та теоретично осмислювати напрям в 
контексті особливостей його розвитку, аналізувати мистецькі 
кінозасоби: монтаж, ракурс, ритм та ін., писати рецензії-огляди 

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691
http://www.ktm.ukma.edu.ua/


на переглянуті фільми, визначати особливості кінообразу 
напряму 

Ключові слова Поетичність, кіномистецтво, історія, монтаж, ракурс, ритм, поетичне 
кіно, міфічність 

Формат курсу Очний 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми ТЕМА 1. Вступ. Предмет і завдання курсу  

ТЕМА 2. Феномен кіномистецтва. Особливості кіномови 
ТЕМА 3. Тема:  Що таке поезія/ Багатозначність терміна  
Особливість поетичної мови 
ТЕМА 4. Витоки українського поетичного кіно.  
ТЕМА 5. Українське поетичне кіно в контексті своєї епохи  
ТЕМА 6. «Тіні забутих предків» - ключовий фільм напряму  
ТЕМА 7. «Вавилон ХХ» 
ТЕМА 8. Фільм «Пропала грамота» - героїчна народна комедія 
ТЕМА 9. Фільм «Білий птах з чорною ознакою» 
ТЕМА 10 Фільм  «Камінний хрест» 
Тема: Фільм  «Криниця для спраглих» 
Тема: Фільм «Захар Беркут» 

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), 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: 60% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 60; 
• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 
• заліковий тест: 20% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 
20. 
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. 1. Що було історично-політичною передумовою початку 
поетичного кіно ?  

2. При яких подіях відбувся перший публічний протест проти 
політики нищення української інтелігенції у 60-тих 
роках?(вказати подію і рік) 

3. Хто режисер фільму “Пропала грамота”, який рік виходу фільму 
на екран, характерні риси, стилістика?  

4. Хто режисер фільму “Камінний хрест”, який рік виходу фільму 
на екран, особливості, стилістика?  

5. Хто режисер фільму “Вавілон ХХ”, який рік виходу фільму на 
екран, характерні риси, стилістика?  

6. Хто режисер фільму “Білий птах з чорною ознакою”, який рік 
виходу фільму на екран, особливості, стилістика?  

7. Хто режисер фільму “Захар Беркут”1971 р., характерні риси, 
стилістика ?  

8. Хто зіграв роль Івана у фільмі Сергія Параджанова “Тіні забутих 
предків”?  

9. В якому з фільмів українського поетичного кіно Дмитро 
Мілютенко зіграв одну з головних ролей?  

10. Хто виконав одну з головних ролей – козака Андрія, побратима 
Василя у фільмі “Пропала грамота”?  

11. В якому з фільмів українського поетичного кіно Богдан Ступка 
зіграв одну з головних ролей?  

12. Хто зіграв роль мольфара у фільмі “Тіні забутих предків” і ким 
за національністю був цей актор?  

13. Як звали героя Івана Миколайчука у фільмі “Вавілон ХХ” і з 
ким він подорожував?  

14. Хто зіграв головну роль Захара Беркута в однойменному фільмі 
“Захар Беркут”, 1971р.?  

15. Як називався та хто автор  роману за мотивами якого було знято 
фільм  “Вавілон ХХ”?  

16. Яку роль зіграла Лариса Кадочнікова у фільмі “Білий птах з 



чорною ознакою”? 
17. В якому з фільмів українського поетичного кіно Данило 

Ільченко зіграв одну з головних ролей?  
18. В якому фільмі Іван Миколайчук знімається із своїм братом 

Юрієм і у фільмі вони грають ролі братів?  
 

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. Вступ. Предмет і завдання курсу. 
«Що таке мистецтво?». Критерії мистецького твору, 
види та жанри мистецтва 
Класифікація мистецтв 
Функції мистецтва 
Естетичні принципи й можливості видів мистецтва 

 

Лекція   Європейський словник філософії: 
Лексикон неперекладностей. Т. 2 Поріняння 
мистецтв 
 Трактат Г.Э. Лессинга "Лаокоон, или О 

границах живописи и поэзии"  
 Короткого енциклопедичного словника 

з культури, К.2003 
 Безклубенко С. Д. Нариси загальної 

теорії мистецтва. 
 Теодор Адорно. Теорія естетики / Пер. с 

нім. П.Таращука. — Київ: «Основи», 
2002. — 518 с. 

Завдання : есе 
«Критерії 
мистецького 
твору» (при  
яких умовах 
той чи інший 
твір/артефакт 
можна 
вважати 
мистецтвом) – 
5 балів  

 

До 19.09 
2019 р. 

2 / / 2 
год. 

Тема. Феномен кіномистецтва.  
Особливості кіномови 
Передумови виникнення кіно і основні етапи 
розвитку 
Кіно — мистецтво та індустрія 
Специфіка: фіксація реальності в рухомих 
зображеннях 
Використання досвіду і творчої бази давніх 
мистецтв  
Види і жанри кіно 
Колективна природа творчості і роль автора 
Особливості сприйняття: інтерпретація, 
ідентифікація 

Лекція  Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Лариса 
Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 5—29 
Чим відрізняється робота актора в театрі та в 
кіно? 
http://www.dramaschool.com.ua/statti/robota-
aktora-v-teatri-ta-v-kino 
Арнхейм Рудольф. Кино как искусство.— Пер. 
с нем.— М.: 1960. 
Базен А. Что такое кино? — Пер. с фр.— М.: 
1972. 
Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация 
физической реальности.—Пер. с англ. М.: 

Написання 
есе «Місія 
кіно в 
сучасному 
світі», 5 балів 

До 19.09 
2019 р. 



Множинність функцій (комунікативна, естетична, 
ідеологічна тощо) 
Кіно в системі візуальних мистецтв та 
інформаційного простору 
Кіно і театр 

1974. 
Бодрі Жан-Луї. Ідеологічні ефекти базисного 
кінематографічного апарату.— Пер. з англ.— 
Кіно-Театр.— 2004.— №5. 
Строение фильма. Некоторые проблемы 
анализа произведений экрана.—Сб. ст.— Сост. 
К. Разлогов.— М.: Радуга.— 1984. 
Кинематограф западной Европы и проблемы 
национальной самобытности.— М.: 1985. 
Henderson B. A critique of Film Theory.— N.Y.: 
1980. 

3 / / 2 
год 

Критерії мистецького твору.  
Обговорення есе «Місія кіно в сучасній культурі». 
 Порівняльна характеристика театру та кіно. 
Актор, глядач, простір, текст, засоби 
Аналіз фільмів та їх жанрова специфіка. 

Практичне 
заняття, 
дискусія 

 Європейський словник філософії: 
Лексикон неперекладностей. Т. 2 Поріняння 
мистецтв 
 Трактат Г.Э. Лессинга "Лаокоон, или О 

границах живописи и поэзии"  
 Теодор Адорно. Теорія естетики / Пер. с 

нім. П.Таращука. — Київ: «Основи», 
2002. — 518 с. 

Порівняльна 
таблиця 
«Кіно-Театр». 
Перегляд 
уривків 
фільмів 
різних жанрів 
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Тема:  Що таке поезія 
Багатозначність терміна  
Особливість поетичної мови  
Історія поезії  
Елементи поезії  
Основні жанри 

Лекція • Літературознавча енциклопедія / автор-
укладач Юрій Ковалів. — Т. 2. — К. : 
Академія, 2007. 

• Літературознавчий словник-довідник за 
редакцією Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва, 
В. І. Теремка — К.: ВЦ «Академія», 2007 

• Перегляд фільму «Товариство мертивих 
поетів», 1989 р. (самост. роб.) 

Завдання : 
підібрати вірш, 
картину і 
музику 
(презентація 
«power point») 
– 7 балів 

 

5. / 2 
год. 

Презентація та обговорення студентських робіт, 
поєднання зображення, поезії та музики 

Практичне 
заняття 

   

6 / / 2 
год. 

Тема: Витоки українського поетичного кіно. 
Олександр Довженко та Дзиґа Вертов – класики 
світового кінематографа. Фільм «Земля», Фільм 
«Людина з кіноапаратом» 

Лекція  Госейко Л., «Історія українського 
кінематографа. 1896—1995», К.: KINO-
КОЛО, 2005 р. 

 Нариси з історії кіномистецтва України / 

Перегляд 
фільму 
«Земля», 1930 

 



 Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. 
мистецтва ; [Редкол.: В.Сидоренко (голова) 
та ін. ; ред.-упоряд. І.Зубавіна]. — К. : 
Інтертехнологія, 2006. — 862 с. : іл. —  

 Тримбач С. В. Довженко Олександр 
Петрович // Енциклопедія сучасної 
України : у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба [та 
ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне 
бюро енциклопедії сучасної України НАН 
України. — К., 2008. — Т. 8 : Дл — Дя. — 
С. 181—188. 

7 / / 2 
год. 

Тема: Українське поетичне кіно в контексті своєї 
епохи 
Українська культура під тиском 
Відлиига в українсбкому кінематографі 
Українське поетичне кіно – обсяг і межі явища 

Лекція   Йоанна Левицька. «Повернення до 
коріння. Українське поетичне кіно». 
Перекл. з польс. – К.: Редакція журналу 
«Кіно-Театр», В-во «Задруга». – 2011. – 
124 с. 

 Поетичне кіно: заборонена 
школа [Електронна копія] : [зб. ст. та 
матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. 
акад.”, Каф. культурології та археології 
НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. 
Брюховецька]. — Електрон. текст. дані (1 
файл : 272 Мб). — К. : АртЕк : Ред. журн. 
«Кіно-Театр», 2001 . 

Підготовка 
презентацій 
про цінності 
радянської 
влади в 
плакатах  

 

8.  
2 год. 

Семінар.  
Обговорення презентацій «Цінності радянської 
системи в плакатах» 

Семінарське 
заняття, 
дискусія 

Радянські агітаційні плакати часів війни 
https://inspired.com.ua/creative/art/soviet-war-
posters/ 
Український радянський плакат 1920–1930 
років (з фондів Відділу образотворчих 
мистецтв НБУВ); 
Авраменко А. Радянський плакат 1920–1930-х 
рр. як засіб пропаганди 

Презентації 
оцінюються до 7 
балів 
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Тема: «Тіні забутих предків» - ключовий фільм 
напряму  
Сюжет 
Акторський склад 

Лекція 
 

• Марко Роберт Стех «Очима культури» 
№ 42. Про кінофільм «Тіні забутих предків» 
Сергія Параджанова. 

  



Знімальна група 
Історія створення фільму  
Музика 
Акція під час прем'єри 
Критика 
Нагороди 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TW0KVBj
z0xY 

• У вінок Михайлу Коцюбинському / Збірник 
статей і повідомлень. З нагоди 100-річчя з 
дня народження і 50-річчя з дня смерті 
видатного українського письменника. — К., 
1967. 

• Тіні забутих предків 50. Ювілей 
легендарного фільму. — Київ: 
Національний центр Олександра Довженка, 
2015. 

• Брюховецька О. В. Дві жінки: сексуальність 
у фільмі «Тіні забутих предків» Сергія 
Параджанова // Магістеріум. — 2015. — 
Вип. 59 : Культурологія. — С. 48–51. 

10 / / 2 
год. 

Семінар Завдання :  
В письмовій формі проаналізувати і дати відповідь 
про:  

• Міфічно/міфологічний світ фільму(які 
міфологічні істоти, обряди фігурують у 
фільмі) 

• Проінтерпретувати кінообрази: сокира, 
молоко, кінь, череп коня, намисто, вода, 
лань, овечка, рушники, яблука … 

• Колористика фільму 
• Яка сцена з фільму найбільша запам’яталась? 

Чим вражає чи не вражає фільм? Чому? 

10 балів  

Семінарське 
заняття 

 Поетичне кіно: заборонена 
школа [Електронна копія] : [зб. ст. та 
матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. 
акад.”, Каф. культурології та археології 
НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. 
Брюховецька]. — Електрон. текст. дані 
(1 файл : 272 Мб). — К. : АртЕк : Ред. 
журн. «Кіно-Театр», 2001 . 

 Сергій Параджанов. Злет. Трагедія. 
Вічність.— Твори, листи, документи 
архівів, спогади, статті, фотографії.— 
Упор. Р.М. Корогодський, С.І. 
Щербатюк.— К.: «Спалах» ЛТД.— 
1994.— 280 с. 

 

 
Перегляд 
фільму та 
обговорення 
фільму 
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Фільм «Вавилон ХХ» - поєднання реалізму 
розповіді з вільною умовністю фольклорних форм. 
Участь у семінарському занятті – 5 балів 

Завдання :  
-Прослідкуйте в яких сценах використано 

Лекція  
Семінарське 

заняття  

• Марко Роберт Стех «Очима культури» № 
51. Іван Миколайчук і його фільм 
«Вавилон XX» 
https://web.archive.org/web/20131012052100
/http://kontakt.ca/features/?p=797 

• Брюховецька Л. Безсмертний дух народу: 

Рецензія на 
фільм.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83


наступні  образи та  проінтерпретуйте їх: 
гойдалка, цап, дзеркала, могила ,скарб, 
лебеді… 
-Проаналізуйте образ філософа  Фабіяна. 
Запишіть фрази, які мовить Фабіян, які ви 
вважаєте значущими і чому? 
- Чому фільм називається Вавилон ХХ? Які 
народні обряди зображені у фільмі? В чому 
на вашу думку суть фільму?  
Ваші враження. – 10 б. 

історія створення фільму "Вавилон ХХ" 
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.p
hp?id=1146 

• Поетичне кіно: заборонена 
школа [Електронна копія] : [зб. ст. та 
матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. 
акад.”, Каф. культурології та археології 
НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. 
Брюховецька]. — Електрон. текст. дані (1 
файл : 272 Мб). — К. : АртЕк : Ред. журн. 
«Кіно-Театр», 2001 . 

• https://24tv.ua/zgadati_vse_vavilon_xx_kino
_na_vsi_chasi_n900677 

• І.Миколайчук. Карпатський смолоскип. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-
culture/2720457-ivan-mikolajcuk-1-
karpatskij-smoloskip.html 

• Про те, як зроблено «Вавилон ХХ» 
http://kinokolo.ua/articles/890/ 

12 / / 2 
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Фільм «Пропала грамота» - героїчна народна 
комедія 

Чому фільм відносять до поетичного кіно. За 
якими рисами? 
Міфічно/міфологічний світ фільму. 

Лекція  
Семінарське 

заняття 

• Історія "Пропалої грамоти" за архівними 
документами // Кінотеатр, 2011 
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.ph
p?id=1116 

• В’ячеслав Васильченко. “Пропала грамота” 
не пропала 
https://uain.press/blogs/v-yacheslav-
vasylchenko-propala-gramota-ne-propala-
651178 

• Український фільм «Пропала грамота» 
святкує 40–річчя 
https://ridna.ua/2012/09/ukrajinskyj-film-
propala-hramota-svyatkuje-40-richchya/ 

• Поетичне кіно: заборонена 
школа [Електронна копія] : [зб. ст. та 
матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. 
акад.”, Каф. культурології та археології 

Перегляд 
фільму та 
обговорення 
фільму 

 

http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1146
http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1146
https://24tv.ua/zgadati_vse_vavilon_xx_kino_na_vsi_chasi_n900677
https://24tv.ua/zgadati_vse_vavilon_xx_kino_na_vsi_chasi_n900677
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2720457-ivan-mikolajcuk-1-karpatskij-smoloskip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2720457-ivan-mikolajcuk-1-karpatskij-smoloskip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2720457-ivan-mikolajcuk-1-karpatskij-smoloskip.html
https://ridna.ua/2012/09/ukrajinskyj-film-propala-hramota-svyatkuje-40-richchya/
https://ridna.ua/2012/09/ukrajinskyj-film-propala-hramota-svyatkuje-40-richchya/


НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. 
Брюховецька]. — К. : АртЕк : Ред. журн. 
«Кіно-Театр», 2001 . 

• Концепція національної історії у фільмi 
«Пропала грамота» 
https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id
=80 

• Згадати Все. Як знімали "Пропалу грамоту" 
https://www.youtube.com/watch?v=EzGXlMHYp
BM&feature=emb_rel_pause 
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Фільм «Білий птах з чорною ознакою» 
В основі «Білого птаху з чорною ознакою» – 
класичний  український наратив, у якому революція 
постає точкою, де сходяться і трансформуються долі 
людини і колективу. 
Сюжет 
Акторський склад 
Знімальна група 
Історія створення фільму  
Музика 
Акція під час прем'єри 
Критика 
Нагороди 
 

Лекція  
Сем. зан. 

• Марко Роберт Стех «Очима культури» 
№ 49. Про кінорежисера Юрія Іллєнка 
https://web.archive.org/web/20131102070
733/http://kontakt.ca/features/?p=619 

• Брюховецька Лариса. «Фільм як 
результат чаклунства» // Газета «День». 
- № 95, 3 червня 2011 

• Поетичне кіно: заборонена 
школа [Електронна копія] : [зб. ст. та 
матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. 
акад.”, Каф. культурології та археології 
НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. 
Брюховецька]. — К. : АртЕк : Ред. 
журн. «Кіно-Театр», 2001 

• Білий птах з чорною ознакою. Іван 
Миколайчук: спогади, інтерв’ю, 
сценарії / Упор.: М.Є. Миколайчук. – 
К,: Мистецтво, 1991. – 399 с. 

• http://kinokolo.ua/argument/2425/ 
• https://prostir-kino.com.ua/2012/09/bilyj-

ptah-z-chornoyu-oznakoyu/ 
• https://zbruc.eu/node/37684 
• Лариса Брюховецька. Фільм як 

результат чаклунства // День, 3 червня 
2011 р.   

• https://day.kyiv.ua/uk/print/107442 

Перегляд 
фільму та 
обговорення 
фільму 

 

https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=80
https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83
https://web.archive.org/web/20131102070733/http:/kontakt.ca/features/?p=619
https://web.archive.org/web/20131102070733/http:/kontakt.ca/features/?p=619
http://kinokolo.ua/argument/2425/
https://prostir-kino.com.ua/2012/09/bilyj-ptah-z-chornoyu-oznakoyu/
https://prostir-kino.com.ua/2012/09/bilyj-ptah-z-chornoyu-oznakoyu/


• https://dt.ua/CULTURE/biliy-ptah-polit-
normalniy-_.html 
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Фільм  «Камінний хрест»: деталі сюжету, 
акторський склад, символи. 
 
Фільм  «Криниця для спраглих» 
Фільм-притча, фільм-роздум про сенс нашого життя, 
про брак духовності і співчуття рідним людям, 
рідній природі, один одному. 

Лекція, 
Семінарське 

заняття   

• Брюховецька Ольга. Переосмислюючи 
поетичне кіно анаморфоз «Камінного 
хреста»// «Кіно-Театр» 
(2008:#5). http://www.ktm.ukma.edu.ua/sho
w_content.php?id=815 

• https://ukrland.in.ua/archives/1654 
• Войтенко Володимир. «Камінний хрест», 

Леонід Осика 
https://www.kinokolo.ua/argument/2398/ 

• Марко Роберт Стех «Очима культури» № 
49. Про кінорежисера Юрія Іллєнка 
https://web.archive.org/web/20131102070733
/http://kontakt.ca/features/?p=619 

• “Криниця для спраглих”: притча про 
вмирання 
http://kinopolis.com.ua/ukrainian/spring-for-
the-thirsty/ 

• "Криниця для спраглих". Фрагмент 
спогадів майстра http: 
//www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?i
d=1088 

• https://www.kinokolo.ua/argument/2402/ 

Перегляд 
фільму та 
обговорення 
фільму 
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Фільм «Захар Беркут», 1971 
 
Порівняльна характеристика із сучасним фільмом 
«Захар Беркут», 2019 

Лекція  • Дмитро Павличко (2017). Захар Беркут 
(кіносценарій) // Дмитро 
Павличко. Живиця: новели, оповідання, 
кіносценарії. Київ: Основи, 2017. 332 стор.: 
274-336. 

• https://www.kinokolo.ua/argument/2399/Захар 
Беркут вдягає уйош 
https://zbruc.eu/node/79205 

• Поетичне кіно: заборонена 
школа [Електронна копія] : [зб. ст. та 
матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. 

Перегляд 
фільму та 
обговорення 
фільму 

 

https://web.archive.org/web/20131102070733/http:/kontakt.ca/features/?p=619
https://web.archive.org/web/20131102070733/http:/kontakt.ca/features/?p=619
http://kinopolis.com.ua/ukrainian/spring-for-the-thirsty/
http://kinopolis.com.ua/ukrainian/spring-for-the-thirsty/
https://www.kinokolo.ua/argument/2402/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://www.kinokolo.ua/argument/2399/
https://zbruc.eu/node/79205


акад.”, Каф. культурології та археології 
НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. 
Брюховецька]. — К. : АртЕк : Ред. журн. 
«Кіно-Театр», 2001 . 

• Брюховецька Лариса. Леонід Осика.— К.: 
Вид. Дім «Академія».— 1999.—220 с.  

 
16 / 
19.12.
2019 / 
2 год. 

Залік     

 
 


	Відмінно
	Зараховано
	Класифікація мистецтв
	Функції мистецтва
	Естетичні принципи й можливості видів мистецтва
	Радянські агітаційні плакати часів війни
	Український радянський плакат 1920–1930 років (з фондів Відділу образотворчих мистецтв НБУВ);
	 “Криниця для спраглих”: притча про вмирання http://kinopolis.com.ua/ukrainian/spring-for-the-thirsty/

