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Професійне
свято
працівників
кінематографії
День
українського кіно - встановлений Указом Президента від
12.01.1996 № 52/96 і відзначається щорічно у другу суботу
вересня. Цього дня наша країна вітає вітчизняних акторів,
каскадерів,
сценаристів,
режисерів,
звукорежисерів,
художників, декораторів,
і багатьох інших працівників
кінематографії. Незважаючи на те, що свято з'явилося лише у
1996 році, історія українського кіно почалася задовго до цього.

Український кінематограф бере початок ще з кінця ХІХ століття, коли
в 1893 році механік Одеського університету Йосип Тимченко на три
місяці раніше за Едісона й більше ніж за рік раніше братів Люм’єрів
сконструював кінознімальний та кінопроєкційний апарати. Кілька років
по тому, в Харкові Альфред Федецький зняв кілька короткометражних
картин і 2 грудня 1896 у приміщенні Харківського оперного театру
(тепер обласна філармонія) провів перший в Україні публічний
кіносеанс.
Нариси з історії кіномистецтва України / Ін-т проблем сучасного
мистецтва АМУ ; [ ред.-упоряд. І. Зубавіна ; редкол. : Сидоренко В.Д.
(гол.), І. Безгін, В. Горпенко та ін.]. - Київ : Інтертехнологія, 2006. 862 с. : іл. Представлена праця є колективним системним дослідженням, яке ставить за мету
осягнення складного процесу становлення і розвитку вітчизняного кінематографу протягом ХХ ст.
Головною ідеєю видання є поглиблення та систематизація знань на вищевказану тему. В основу роботи
покладено логіку та специфіку історичного руху самого кіно процесу. Книга доповнена фотоматеріалами,
наданими архівом Національного центру О. Довженка та власниками приватних зібрань.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1404165&title=%ED%E0%F0%E8%F1%E8+%B3%F1%F2%EE%F0%B3%BF+%EA%B3
%ED%EE%EC%E8%F1%F2&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Госейко, Л. Історія українського кінематографа : 1896-1995 / Л.
Госейко ; Любомир Госейко. - Київ : КІНО-КОЛО, 2005. - 464с
Книга
належить перу французького кінознавця українського походження Любомира Госейка, є першим системним
і цілісним дослідженням історії українського кінематографа його першого століття. Ця монографічна праця,
що, на відміну від розвідок радянських кінознавців, не містить кон’юнктурних замовчувань, ідеологічних та
політичних спотворень, призначена для кінофахівців, студентів та всіх, хто цікавиться українським
кінематографом
і
культурою.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1111110&title=%B3%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%F3%EA%F0+%EA%B3
%ED%E5%EC%E0%F2%EE%E3%F0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

На
час
винайдення
кіно
вважалося
атракціоном,
«рухомою
фотографією»; воно багато запозичувало з літератури і театру.
В Україні ігрові стрічки з’явилися 1907 року, з 1909 почали випускались
комедії, драми, водевілі з репертуару та у виконанні акторів українських
театрів: «Шельменко-денщик», «Москаль-чарівник», «Ніч перед Різдвом»,
“Наталка Полтавка” за участю Марії Заньковецької, ”Наймичка” з Іваном
Мар”яненком та інші. Упродовж наступних десятиліть жанр екранізації
літературної класики відігравав істотну роль в українському кіно.
Тоді ж робилася спроба створити фільми на українську історичну
тематику, теж на театральній основі («Богдан Хмельницький» за
п'єсою Михайла Старицького.). З дореволюційним кіно в Україні пов'язана
творчість багатьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів
була Віра Холодна, яка народилася в Полтаві й багато знімалася в Одесі.
Журов, Г. В. З минулого
кіно на Україні. 1896-1917 /
Г. В. Журов. - Київ, 1959. 140с. Історія кінематографії в Україні
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тривалий час була "білою плямою" в
історії української культури. До цього
часу ще не спростована хибна теорія,
що заперечує наявність виробництва
кінофільмів в Україні до 1917 року. Цей
далеко не повний нарис має на меті
висвітлити минуле українського кіно,
показати шляхи його становлення і
розвитку.

Як і у всьому світі
перші фільми в
Україні
були
німими. Лише у
1930 році з'явилась
перша
озвучена
документальна
кінострічка Дзиги
Вертова
«Симфонія
Донбасу».

У 1919 році український кінематограф, як і все того часу, перейшов у розряд
радянського. 1922 року було засновано Всеукраїнське фотокіноуправління,
якому вдалося реконструювати одеське і ялтинське підприємства, а 1928
року ввести в дію київську кінофабрику (майбутню Київську кіностудію ім. О.
Довженка) — одну з найбільших та найсучасніших на той час у світі. Разом з
тим, ігрове кіно намагалося поєднати революційну тематику з традиційною
для попереднього періоду мелодрамою та пригодницькими жанрами
(«Укразія» П. Чардиніна; «Сумка дипкур’єра» Олександра Довженка). У цей
час в Україні з'явилися також екранізації класичних творів національної
літератури — «Тарас Трясило», «Микола Джеря», «Борислав сміється».

Історія українського кіно : у 5 т. Т. 2 : 1930-1945 / [Р. Бучко, О. Волошенюк,
А. Дорошенко та ін.] / НАН України, Ін-т мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г.
Скрипник]. - Київ : ІМФЕ, 2016. - 443, [3] с. Метою авторів даного видання було

реконструювання основних подій, що визначали життя кінематографістів та глядачів впродовж даного історичного
періоду. Епоха починалася з відносно ліберального ставлення влади до культури і мистецтва загалом, а
закінчувалася
повною
контрольованістю
сфери
культури
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1754368&title=%B3%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F
1%FC%EA%EE%E3%EE+%EA%B3%ED%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Ілляшенко, В. Історія українського кіномистецтва / В. Ілляшенко
Василь Ілляшенко. - Київ : ВІК, 2004. - 412с. Монографія охоплює весь період українського кін

(1893-2003). Книга має оригінальну концепцію, трактовку подій, відкриває багато невідомих досі документі
посилається на істотні джерела, що робить розповідь, підсумки та узагальнення науково історичними, пізнавальн
необхідними, суспільно назрілими. "Історія українського кіномистецтва" вперше намагається системно охопити
осмислити складний процес розвитку мистецтва кіно в Україні, розповісти про долю окремих людей та фільмі
провести читача по складному, часом, драматичному, шляху, що його пройшов наш кінематограф за столітт

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1134521&title=%B3%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC
EA%EE%E3%EE+%EA%B3%ED%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Чи не найвизначнішу роль у розвитку
українського кіномистецтва зіграв Олександр
Довженко. Його фільми “Звенигора”, ” Арсенал”
піднесли вітчизняний кінематограф до світового
рівня, а стрічка “Земля” була названа в числі 12
кращих робіт усіх часів та народів. А стиль
Олександра Петровича започаткував напрям
“українське поетичне кіно”.
Кінорежисер світової слави : [зб. статей] / [упоряд. і ред. Лариса
Брюховецька]. - Київ : Логос, 2013. - 213, [2] с. : фотоіл. - (Бібліотека
журналу "Кіно-Театр"). "Своєрідна творчість Довженка, його філософські погляди, життєва і творча
доля постійно привертають до себе увагу. Про це засвідчує поява нових досліджень, зокрема, пов’язаних з його
раннім фільмом "Звенигора", якому виповнилося 85 років, а також публікації раніше недоступних архівних
матеріалів, що проливають світло на факт постійного нагляду секретних служб за Довженком, показують
брутальне втручання чиновників у його творчість. До збірника увійшли також огляди праць про Довженка
зарубіжних дослідників та науковців України.
."http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1602606&title=%EA%B3%ED%EE%F0%E5%E6%E8%F1%E5%F0+%F1%E2%B3%F2%EE%E2
%EE%BF+%F1%EB%E0%E2%E8&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Марочко, Василь.
Зачарований Десною : Історичний портрет
Олександра Довженка / В. Марочко ; Василь Морочко. - Київ : КиєвоМогилянська академія, 2006. - 285с. У книзі автор намагається простежити життя і творчість О.
Довженка в контексті його взаємин з владою, політичні форми якої змінювалися, виставляючи нові вимоги до
суспільства і творчої інтелігенції. З’ясовує мотиваційну складову потрапляння художника у залежність до влади,
простежує дивний механізм його соціальної та ментальної адаптації, збереження національної ідентичності
українського режисера в умовах системної русифікації, його готовність до пожертви задля обстоювання
української національної самобутності
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1143463&title=%E7%E0%F7%E0%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%E4%E5%
F1%ED%EE%FE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Кінознавці вважають, що справжня історія українського кіно розпочалася
саме з виходу на екрани фільму Довженка «Звенигора», що увійшов до
слов’янської трилогії разом з фільмами «Арсенал» і «Земля». Різні за
тематикою картини об’єднує спільна ідея невідривності людини від природи,
землі, Батьківщини.
У своїй творчості О. Довженко поєднав загальнолюдські цінності з
національними. Майже всі його фільми пов’язані з Україною, її історією,
щирими й мудрими людьми; сповнені оптимізму щодо її духовного майбуття.
Тримбач, Сергій Васильович. Олександр Довженко: загибель богів. :
ідентифікація автора в національному часо-просторі / С. В. Тримбач ;
Сергій Тримбач. - Вінниця : Глобус-Прес, 2007. - 800с. : іл. Дану книгу присвячено
життєвому та творчому шляху майстра українського кінематографу Олександра Довженка. У роботі
аналізується екранний доробок Олександра Петровича, підкреслюється його багатоплановість та
http://www.library.univ.kiev.u
a/ukr/elcat/new/detail.php3? багатошаровість. Досліджується зв'язок фільмів Довженка із історичним реаліями, в яких вони створювалися.
doc_id=1194820&author=%F2 Окремо розглядаються стосунки самого режисера із його ворогами та друзями, із тогочасною владою.
%F0%E8%EC%E1%E0%F7&div=
0&source=1&prev=0&page=0&
docType4=14&parentId=0

Афіша фільму “Звенигора”.
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Бодик, Лазар Олександрович.
Джерела
великого кіно : спогади про О.П. Довженка / Л.
О. Бодик. - Київ : Радянський письменник,
1965. - 159 с. : іл.

Лазар Бодик багато років працював асистентом режисера в зйомочній
групі Олександра Довженка. В своїх спогадах він розповідає про
найяскравіший період в творчому житті видатного кіномитця. Автор не
обмежується повіствуваннями, як знімалися фільми «Звенигора»,
«Арсенал», «Земля», а й намагається проникнути в творчу лабораторію
талановитого кінодраматурга і режисера, розкрити його самобутність.
«Джерела великого кіно» – це розповідь про людину, яка гаряче
любила рідну землю, свій народ і возвеличувала його своїм
мистецтвом.
Олександр Довженко на зйомках фільму, 1932 рік.

Семенчук, І.
Син Зачарованої Десни : " Щоденник " Олександра
Довженка / І. Семенчук. - Київ : Бібліотека українця, 1997. - 142с
В основу літературного портрета покладено життєпис Олександра Довженка – його дитинство,
юність,
фронтова
біографія
і
нелегкі,
часом
драматичні,
післявоєнні
роки.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=30034&title=%F1%E8%ED+%E7%E0%F7%E0%F0%EE%E2%E0%ED%EE%BF+%
E4%E5%F1%ED%E8&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Довженко О."Зачарована Десна". "Україна в огні". "Щоденник" :
Біографія письменника. Короткі перекази творів. Аналіз текстів. Посіб.
для 11 кл. / Авт.-укл. В.В. Паращич. - Харків : Ранок, 1999. - 96с.
До видання увійшли найвизначніші твори класика української літератури та видатного
кінорежисера світового масштабу Олександра Довженка : «Щоденник»,
«Україна в огні»,
авторизований
варіант
кіноповісті
«Зачарована
Десна»
та
оповідання.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=49083&title=%E7%E0%F7%E0%F0%EE%E2%E0%ED%E0+%E4%E5%F1%ED%E0+%F3%EA
%F0%E0%BF%ED%E0+%EE%E3%ED%B3+%F9%EE%E4%E5%ED%ED%E8%EA&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Легендарний Чарлі Чаплін
називав Довженка єдиним
митцем,
поетом
та
мислителем,
якого
слов’янство дало світові.

Справжня слава до режисера прийшла після фільму “Земля”. Його крутили майже у всіх країнах
світу і після цієї картини Довженка навали “Гомером кіно”. Вже тоді (у 1930 році) фільм почали
вносити до різноманітних списків найкращих фільмів світу. Навіть більше – лише кілька років тому
цей фільм ЮНЕСКО визнало одним із п’яти творів, які вважаються світовими шедеврами.
Разом з тим Довженко зняв кілька фільмів, якими “задобрював” радянську владу та які
гарантували йому вільне життя та пересування.
Мало кому відомо, але “Земля” з самого початку задумувалась автором як озвучене кіно. Однак
через тиск влади його довелось зробити німим. Деякі сцени у фільмі навіть часом видаються
незрозумілими, адже знімались для звукового кіно.

Майже водночас із 0. Довженком розпочав процес становлення як
професійного кінематографіста Іван Кавалерідзе, який, маючи освіту
скульптора, прийшов у кіно як художник-постановник. Фільми митця
(«Коліївщина» та ін.) присвячені трагічним сторінкам історичного
минулого України. Він екранізував популярні українські опери «Наталка
Полтавка» М. Лисенка і «Запорожець за Дунаєм» С. ГулакаАртемовського.
Иван Кавалеридзе / Глущенко Е.С. - Киев,
1988. - 177 с.
Іва́н Петро́вич Кавалері́дзе (1
[13]
квітня
1887[2],
хутір
Ладанський, нині Роменський
район, Сумська область — 3
http://www.library.univ.kiev.ua/uk
r/elcat/new/detail.php3?doc_id=30
грудня 1978, Київ) — український
0948&title=%EA%E0%E2%E0%EB%E
скульптор,
кінорежисер,
5%F0%E8%E4%E7%E5&div=0&sourc
e=1&prev=0&page=0&docType4=14
драматург, сценарист, художник
&parentId=0
кіно.
Про Кавалерідзе-скульптора почали говорити ще коли йому було 25 років. Тоді він
виграв конкурс на найкращий проект скульптури Княгині Ольги, Андрія
Первозванного та Кирила і Мефодія. Зараз усі постаменти стоять на Михайлівській
площі у Києві.
Про Кавалерідзе-режисера почали говорити згодом, коли вийшла його 4 картина –
“Коліївщина”, знята за мотивами роману Тараса Шевченка “Гайдамаки”. Фільм, за
деякими даними, зазнав численних правок, а певні кадри взагалі довелось
перезнімати. Усе, аби фільм сподобався тогочасній владі. Однак картина все одно
була вщент розкритикована.
Митець, на відміну від інших представників
українського кіно, зазнав найбільших ідеологічних утисків з боку радянської влади.

Разом із загальною "відлигою" в 1950–60-х рр. настає потепління і в
кіноіндустрії.
Відступає
на
крок
тематична
зашореність,
урізноманітнюються амплуа акторів, з'являються нові імена. У цей час
виникає один із феноменів у цій галузі — "українське поетичне кіно".
Мусієнко О. Модернізм & авангард: єдність протилежностей :
кінематограф XX століття / О. С. Мусієнко. - Київ : Логос, 2018. - 398, [1]
с. : 40 л. вкл. іл. Книга є першим видавничим проектом в історії Держкіно. Авторка книги писала
монографію на основі власних спостережень за фільмами, які схвилювали її найбільше. У книзі вона прагне
розглянути взаємозв'язок таких визначальних напрямів ХХ століття як модернізм й авангард саме у кінематографі.
Монографією прагнула привернути увагу до якісного, «справжнього кіно для обраних», напротивагу масовим
кінострічкам. Особливу увагу в книзі звернула на радянський період українського кінематографу.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1890190&title=%EC%EE%E4%E5%F0%ED%B3%E7%EC+%E0%E2%E0%ED%E3%E0%F0%E4&div=0&source=1&prev=0
&page=0&docType4=14&parentId=0

Брюховецька, Лариса Іванівна. Кіно часів своєї юності : зб. статей / Л. І.
Брюховецька ; Лариса Брюховецька. - Київ : Задруга, 2008. - 174, [1] с. :
фотоіл. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр").
Лари́са Іва́нівна Брюхове́цька — український кінокритик, кіноісторик та кінознавець, головний
редактор журналу НаУКМА «Кіно-Театр», старший викладач кафедри культурології НаУКМА, керівник
Центру кінематографічних студій НаУКМА.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1750992&author=%E1%F0%FE%F5%EE%E2%E5%F6%FC%EA%E0&div=0&source=1&prev=0&
page=0&docType4=14&parentId=0

Левицька, Йоанна. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно =
Powrot do korzeni. Ukranskie kino poetyckie / Й. Левицька ; Йоанна Левицька
; [пер. з пол. Любові Горбенко]. - Київ : Задруга, 2011. - 123, [1] с. (Бібліотека журналу "Кіно-Театр")
Унікальне мистецьке явище у світовому кінематографі – українське поетичне кіно – в науковому дослідженні
Йоанни Левицької розглядається в контексті суспільно-політичного клімату 1960-х – 1970-х років в Україні. У книжці
переконливо і майстерно доведеноконцептуальну єдність творів українського поетичного кіно з глибокими
традиціями
українського
народного
мистецтва
і
світоглядних
цінностей.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1602622&title=%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%E5+%EA%B3%ED%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&
docType4=14&parentId=0

Українське поетичне кіно — мистецька течія в українському кіно середини
1960-х, що виникла з виходом «Тіней забутих предків» Сергія
Параджанова. На відміну від офіційного радянського соцреалізму
«українське поетичне кіно» ставило на передній план візуальну виразність і
часто зверталося до прийомів сюрреалізму. Сюжети фільмів побудовані на
історичному та етнографічному матеріалі, що піднімає питання української
національної ідентичності.
Брюховецька, Л. І.
Поетична
хвиля
українського кіно /
Л. І. Брюховецька. Київ, 1989. - 171с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/det
ail.php3?doc_id=142178&author=%E1%F0%FE%
F5%EE%E2%E5%F6%FC%EA%E0&div=0&sourc
e=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Книга розповідає про плідний напрям в
українському кінематографі, який дістав назву
поетичного кіно. Чому такою потужною
виявилася ця поетична хвиля? Що її зумовило?
Де витоки її? Відповіді на ці та інші запитання
й
шукає
кінокритик
Л.Брюховецька,
розглядаючи у книжці українське кіно у його
зв»язку з усім мистецьким надбанням народу.
Автор розкриває значення фільмів «Тіні
забутих предків» С.Параджанова, «Камінний
хрест» Л.Осики, «Вечір на Івана купала»
Ю.Іллєнка та ін.

Початком феномену
українського
поетичного
кіно
вважають
історію
гуцульських Ромео і Джульєтти — фільм
Сергія
Параджанова
«Тіні
забутих
предків»,
знятий
за
однойменною
повістю Михайла Коцюбинського.

Цього українського режисера знали та поважали у всьому світі. Перед ним
схиляли голову такі митці як Федеріко Фелліні, Мікеладжело Антоніоні, ЖанЛюк Годар, Анджей Вайда, Ів Сен Лоран та Андрій Тарковський.
Сергій Параджанов став творцем візитівки українського поетичного кіно –
фільму “Тіні забутих предків”. Картина отримала 39 міжнародних нагород та
24 гран-прі на кінофестивалях. Нею захоплювався весь світ та згодом
картина стала класикою світового кіно того періоду.
Сергій Параджанов (1924–1990) – особистість непересічна в
усьому, починаючи з походження (в енциклопедичному
словнику його називають «грузинським і українським
режисером вірменського походження») і закінчуючи усім його
життям. Ексцентричний, непередбачуваний, епатажний
Параджанов не бажав і не міг жити «за правилами».
Зрозуміло, що багатьом це не подобалось. Як сказав сам
режисер, влада викреслила його з життя на 15 років – його то
саджали до в’язниці, то просто не давали працювати. І все-таки
він вижив і продовжив творити.
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Загребельний,
Михайло
Павлович.
Сергій
Параджанов / М. П. Загребельний ; М. Загребельний ;
[пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М.
Іванова]. - Харків : Бібколектор, 2015. - 126, [2] с.

Корогодський, Роман Миронович.
До
Брами Світла : портрети: Віктор Петров,
Юрій Шевельов, Юрій Луцький, Сергій
Параджанов, Іван Дзюба, Євген Сверстюк,
Михайлина Коцюбинська, Опанас Заливаха /
Р. М. Корогодський ; Роман Корогодський. Київ : Дух і Літера, 2016. - 429, [1] с

Помилково вважається, що “Тіні
забутих предків” – це такий собі
бенефіс Параджанова. Насправді цей
фільм створили три митці та друзі
режисера: Юрій Іллєнко, який був
оператором, Іван Миколайчук, який
зіграв головну роль, та власне сам
Сергій Параджанов.
Параджанов Сергій: злет, трагедія, вічність. - Київ, 1994. - 280с.
Параджанов в Україні – ось тема цієї книги. Це перша спроба розповісти про радісні, гіркі, а часом
трагічн історінки життя геніального режисера, чия творчість впродовж двох десятиліть була
пов»язана з Україною. На сторінках видання вперше друкуються унікальні архівні матеріали, які
розповідають про драматичний перебіг його долі. Вперше читач ознайомиться з документами
вражаючої трагедійної сили – листами Сергія Параджанова до рідних і друзів з таборів, куди він
був кинутий за брехливим доносом. Вперше широко представлені рідкісні фотоматеріали,
репродукції картин, малюнків, колажів Параджанова, зібрані спогади людей, які близько знали
талановитого митця, що став гордістю українського поетичного кіно і всього світового
кіномистецтва.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=496909&title=%EF%E0%F0%E0%E4%E6%E0%ED%EE%E2&div=0&source=1&prev=0&page=
0&docType4=14&parentId=0

Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. - Вид. 2-ге. Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. - 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. :
іл., портр.

У збірнику «СергійПараджанов і Україна» розглянуто широкий комплекс питань, як творчого, такі
соціально-політичного характеру. В наукових дослідженнях автори розглядаютьсвоєрідність
творчого стилю постановника «Тіней забутих предків»,«Саят-Нови» та нездійсненого фільму
«Київські фрески»,тогочасний мистецький контекст, роль образотворчого мистецтва в його
режисурі.http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1654350&title=%EF%E0%F0%E0%E4%E6%E0%ED%EE%E2&div=0&source=1&
prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Актора Івана Миколайчука після ролі в “Тіні забутих предків” навіть запрошували
зніматись у Голлівуд. Параджанов ж говорив, що заборонив би йому зніматись, бо так
зіграти можна лише раз у житті. Варто додати, що ця роль була дебютною в кар’єрі
актора.

Миколайчук, Іван Васильович. Сценарії / І. В. Миколайчук ; Іван
Миколайчук ; [ вступ. ст. Л.І. Брюховецької ]. - Київ : ред. журналу
Міжнародний туризм, 2008. - 544 с. Постать всесвітньо відомого українського актора,
сценариста й кінорежисера Івана Миколайчука оповита легендами та романтичним ореолом. У цьому виданні
вона оживає у світлинах, спогадах друзів, колег і соратників, а також рядках, написаних самим Іваном. Книжкаальбом представляє найбагатшу добірку фото незабутнього митця, котрий став символом цілого покоління.
Навіть знавці українського кіно відкриють тут нові для себе сторони творчої особистості
Миколайчука. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1313538&title=%F1%F6%E5%ED%E0%F0%B3%BF&author=%EC%E8%EA%EE%EB%E0%E
9%F7%F3%EA&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Іван Миколайчук: магія любові : [фотоальбом] / [упоряд. М.Є.
Миколайчук ; авт. світлин: Г. Балунський, О. Бронштейн, В.
Гавричків та ін. ]. - Київ : Ред. журн. "Міжнародний туризм", 2011. 176 с. : фотогр. У книжці найповніше представлено літературні й режисерські сценарії та
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elc
at/new/detail.php3?doc_id=1404333&tit
le=%EC%E8%EA%EE%EB%E0%E9%F7%F3
%EA&div=0&source=1&prev=0&page=0
&docType4=14&parentId=0

заявки на сценарії легендарного українського актора, режисера Івана Миколайчука (1941-1987) – митця,
який став національним символом покоління. Збірка містить усі його твори – від найперших проб пера
до серйозних робіт, у тому числі в співавторстві з відомими письменниками й режисерами. Це дає змогу
оцінити багатогранність інтересів людини із глибоким художньо-філософським поглядом на життя,
простежити еволюцію видатної особистості.

Згодом, коли його як актора знали усі, Миколайчук вирішив знімати кіно і собі. Його
найвідомішим фільмом став “Вавилон 20” і в ньому Миколайчук робив майже усе. Він
написав сценарій, він був режисером, виконав головну роль та навіть займався
монтажем.
Кінознавці все ж схиляються до того, що найбільшим здобутком Миколайчука слід
вважати не роль в “Тінях…”, а саме “Вавилон ХХ”. Стрічка була знята за мотивами
книги “Лебедина зграя” Василя Земляка та розповідала про перші кроки колективізації
в Україні.

Однак реакційна політика т.зв. «застою» фактично
знищила
українське
поетичне
кіно.
Режисер
С.Параджанов був вилучений з кінематографу і
громадянського життя. «Авторський» шедевр Кіри
Муратової «Довгі проводи» (1971) опинився під
забороною. Драматична доля також спіткала фільми
Юрія Іллєнка «Вечір на Івана Купала» (1968) та «Білий
птах з чорною ознакою» (1971)
Шлапак, Дмитро Якович. Я до вас
повернусь : рецензії та статті про
кіно / Д. Я. Шлапак ; Дмитро Шлапак. Київ : Поезія, 2014. - 207, [1] с. : фот.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1578633&title=%
E2%E0%F1+%EF%EE%E2%E5%F0%ED%F3%F1%FC&div=0&source=1&prev=0&p
age=0&docType4=14&parentId=0

Книга мистецтвознавця, кандидата філологічних накук, професора
Д.Я.Шлапака присвячена кіно. Вона містить рецензії на українські кінофільми
50-х – 70-х років 20 століття: “Тіні забутих предків”, “Вечір на Івана Купала”,
“Поема про море”, “Загибель ескадри”, “Бур”ян”, “А тепер суди”, “Падав іній”,
“Поштовий роман”, “Родина Коцюбинських”, “Тронка”, “Довга дорога в
короткий день”, “Тут нам жити”, “До останньої хвилини”,“Високий перевал” та
статті з різних проблем кіномистецтва.
У роки «застою» у СРСР розгортається новий виток боротьби
проти
національної
української
культури.
Знищуються
українські установи, стає тотальною русифікація, провадиться
методичне
і
цілеспрямоване
цькування
українознавців,
починаються хвилі арештів та серії політичних процесів . Але,
попри
бюрократизм
українського
кінопроцесу
часів
брежнєвської реакції в 1970-80 рр. з'являється низка фільмів,
створених сильними творчими особистостями.
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Українське кіно від 1960-х до
сьогодні
:
проблема
виживання : збірник наукових
статей / С. Тримбач, , А.
Пащенко, , А. Авраменко [та
ін.] ; [Тримбач С. та ін. ;
упоряд. Л. Брюховецька]. Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр"
; Задруга, 2010. - 249, [3] с. :
іл., фотогр. - (Бібліотека
журналу "Кіно-Театр"). Дане
видання є збіркою наукових статей,
присвячених
існуванню
вітчизняного
кінематографу в період від 1960-х років до
сьогодення. Автори аналізують явище
українського поетичного кіно, такі його
особливості, як міфологічність, можливості
оперування
часом
і
звертання
до
трансцендентного,
порушення
теми
неродючої землі та нерозривного зв”язку з
нею.
Також
досліджується
творчість
кінооператора Вілена Калюти, наскрізні
мотиви фільмів Романа Балаяна.

Тотальна росіянізація, подавлення та знищення української культури, масштабні
хвилі арештів, дисидентський рух — усе це характеризує роки так званого «застою» в
радянській Україні. Українське кіно не визнавалося й заборонялося тогочасною
радянською владою. У ті часи з’явилися російськомовні фільми, що стали відомими
на території усього Радянського Союзу, та чи знали ви, що відзняли їх в українських
кіностудіях? «В бій ідуть тільки “старики”» (1972), «Д’Артан’ян і три мушкетери» (1978),
«Місце зустрічі змінити не можна» (1979), «Пригоди Електроніка» (1979), «Самотня жінка
бажає познайомитись» (1986). Унаслідок русифікації України, до 1991 року український
кінематограф поступово зник як масове явище. Виробництво фільмів українською
мовою на Ялтинській, Одеській та Київській кіностудіях припинилося, там переважно
знімали російськомовні стрічки.
Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх
фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 / [авт.-упоряд. : Р.
Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий] ; Нац. кіностудія
художніх фільмів ім. О. Довженка. - 2-ге вид., випр. й доп. - Київ :
[Плам Груп], 2011. - 631, [1] с. : фотоіл. Унікальний каталог представляє понад 1000
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фільмів, створених довженківцями, що збагатили вітчизняне мистецтво та відіграли провідну роль у
вирішенні головних задач мистецтва.
Кожен четвертий твір - це екранізація української і світової класики, що відмічалася на різних вітчизняних і
міжнародних кінофестивалях високими нагородами. У відомостях про фільми подано: рік випуску,
кількість частин, метраж, хронометраж, колір, коротку фільмографічну довідку, виконавців ролей, стислу
анотацію та, якщо є, отримані фільмом нагороди й відзнаки.
В роботі над каталогом було використано студійні інформаційні матеріали - монтажні аркуші, титри,
анотації - для того, щоб відомості про картини були вичерпними та достовірними.

Режисери і фільми сучасного українського кіно / Шлапак Д.Я. - Київ,
1969. - 214 с “Іванна” і “Гадюка”, “Тіні забутих предків” і “Сон”, “Бур”ян” і “Вірність” , “Між добрими
людьми” і “Два роки над прірвою” – ці та низка інших хороших фільмів, випущених Київською та Одеською
кіностудіями,
здобули
визнання
і
прихильність
мільйонів
глядачів..
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=572850&title=%F0%E5%E6%E8%F1%E5%F0%E8+%F4%B3%EB%FC%EC%E8&div=0&so
urce=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

У перші роки після розпаду Радянського Союзу й появою незалежної Української
держави вітчизняне кіно опинилось на межі повного занепаду. Після ліквідації у 1988
році Державного комітету з кінематографії наша країна фактично залишилась без
органу, який би відповідав за розвиток і підтримку кіно. Однак вже у 1991 році режисер
Юрій Іллєнко створює та очолює Державний фон української кінематографії
(Держкіно).
Серед відомих режисерів того часу були Дмитро Томашпольский (“Будемо жити”,
“Жорстока фантазія”, “Дві Юлі”), Григорій Кохан (“Бухта смерті”, “Страчені світанки”,
“Убити шакала”), Олександр Муратов (“Танго смерті”, “Геть сором!”, “Вальдшнепи”),
Юрій Іллєнко (“Лебедине зеро. Зона”, “Параджанов: партитура Христа до-мажор”).

Зубавіна, Ірина Борисівна. Кінематограф незалежної України:
тенденції, фільми, постаті / І. Б. Зубавіна ; Ірина Зубавіна ; Акад.
мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. - Київ :
Фенікс, 2007. - 296 с. : іл. Кінознавець і культуролог Ірина Зубавіна присвятила своє
дослідження кінопроцесу в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Наукові розвідки провідних тенденцій і аналіз
окремих фільмів поєднано з розкриттям особливостей творчих лабораторій кіномитців. Системність
підходу, оригінальність авторських міркувань та інтерпретаційних версій роблять книгу цікавою не тільки
для
кінофахівців,
а
й
для
широкого
кола
читачів.
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Брюховецька, Лариса. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х / Л.
Брюховецька ; Лариса Брюховецька. - Київ : АртЕк, 2003. - 381, [2] с. :
іл. У книжці «Приховані фільми. Українське кіно 1990-х» розглядається складний і драматичний для
українського кіно період: як позначилися на кіновиробництві, кінопрокаті, взаємовідносинах кіно і
телебачення нові умови, коли на зміну творчій несвободі прийшла несвобода економічна, що сталося з
кіногалуззю в умовах трансформації суспільства. Основну увагу автор приділяє творчому обличчю кіно 1990х, розглядаючи його жанрову й тематичну новизну, найцікавіші творчі тенденції. В окремому розділі
подається аналіз найпомітніших ігрових та документальних фільмів.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1602612&title=%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%E5+%EA%B3%ED%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docTy
pe4=14&parentId=0

На початку 2000-х популярною стає історична тематика та актор Богдан
Ступка, який зіграв роль гетьмана Хмельницького у польсько-українському
фільмі “Вогнем і мечем” Єжи Гофмана. Згодом Ступка виконав головні ролі у
фільмах “Молитва за гетьмана Мазепу” (2001) Юрія Іллєнка та серіалі “Чорна
рада” (2000) Миколи Засєєва-Руденка.
Коломієць, Ростислав. Пристрасті за Богданом / Р. Коломієць ;
Ростислав Коломіець. - Київ : Факт, 2006. - 416с. Життя будь-якої людини цікаве і
цінне саме по собі, але набуває права на увагу інших лише у тому випадку, коли в ньому відбивається час, плин
часу. Це саме той випадок. Тож розкидаючи неевклідову сітку оповідальної тканини, прослідкуємо за
перетворенням хаосу біографічних, психологічних, історичних подробиць у художню гармонію. Спробуємо
вийти з площини рецензентсько-журналістської рутини в обшир буттєвого філософствування про місію Актора
в
суспільстві.
Життя
та
творчий
шлях
Богдана
Ступки.
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Мельниченко, Володимир Юхимович. Богдан Ступка: обличчям до
історії / В. Ю. Мельниченко ; Володимир Мельниченко ; [ред. А.
Овсянникова]. - Москва : Домашняя библиотека, 2013. - 414, [2] с., [8]
арк. фотоіл. : портр. Дана книга була видана до 60-річчя актора. В ній автор розповідає про свої
буденні зустрічі з Богданом Сильвестровичем, якого близько знає багато років, про його приватне життя,
сім'ю. Особливої уваги заслуговує розділ, присвячений більш як тридцятирічній співпраці Ступки з режисером
Сергієм Данченком.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1570031&title=%F1%F2%F3%EF%EA%E0+%EE%E1%EB%E8%F7%F7%FF%EC&div=0&source=1&prev=0&pa
ge=0&docType4=14&parentId=0

Мельниченко, Володимир Юхимович. Майстер / В. Ю. Мельниченко ;
Володимир Мельниченко. - Київ : Либидь, 2005. - 392с. У своїй третій книжці про
видатного артиста сучасності Богдана Ступку автор висвітлює надзвичайно важливий у житті й творчості героя
період зламу тисячоліть, насичений значною мірою етапними подіями, ролями, роздумами. Книга багато
ілюстрована.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1088013&title=%EC%E0%E9%F1%F2%E5%F0&author=%EC%E5%EB%FC%ED%E8%F7%
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Після 2010-х починається поступовий підйом українського кіновиробництва,
розвиток технологій дозволив молодим кіномитцям знімати невеликі за бюджетом, але
якісні фільми. Водночас з’являються нові українські кінофестивалі. Так, у 2010 році
проходить перший Одеський міжнародний кінофестиваль, у 2014-му починає роботу
фестиваль кіно та урбаністики “86” у Славутичі. Все більш масштабними стають
кінофестивалі “Молодість” та інші.
Український кінопрокат також оговтується після важких пострадянських часів.
З’являються фільми, що збирають повні зали у кінотеатрах, зокрема
“ТойХтоПройшовКрізьВогонь” (2012) Михайла Іллєнка, “Синевір” (2013) братів
Альошечкінів, “Вій” (2014) Олега Степченка, а також “Гамер” Олега Сенцова, “Поводир”
Олега Саніна та інші.
Погребняк, Галина Петрівна.
Авторський кінематограф у
культурному просторі другої половини ХХ - початку ХХІ століття :
монографія / Г. П. Погребняк ; Галина Погребняк ; М-во культури та
інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККіМ, 2020. - 446, [1] с. У монографії висвітлюються актуальні питання теорії та історії
української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку мистецтва у сучасних умовах.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1994225&title=%E0%E2%F2%EE%F0%F1%FC%EA%E8%E9+%EA%B3%ED%E5%EC%E0%F2%EE
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Мусієнко, Оксана Станіславівна. Українське кіно: тексти і контекст
/ О. С. Мусієнко ; О.С. Мусієнко. - Вінниця : Глобус-Прес, 2009. - 416 с.,
[48] арк. іл.
В книзі відомого кінознавця і педагога О.С.Мусієнко вперше проаналізовано історію українського кіно в його
тісному зв”язку з вітчизняною та зарубіжною культурою. Психологічні портрети визначних митців, їх
взаємовпливи та співпраця позначені оригінальним баченням автора, основаним на особистому спілкуванні з
багатьма з них, що робить книгу цікавою як фахівцям, так і широкому колу читачів.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1467386&title=%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%E5+%EA%B3%ED%EE&div=0&source=1
&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Після окупації Росією Криму та частини Донбасу в Україні з’являється потреба у фільмах
про злочинні дії країни-агресора й звитягу простих українців, які пішли захищати свою
землю від ворога. Так, у 2015 році з’являється серіал “Гвардія” режисера Олексія
Шапарева. Герої стрічки – українські патріоти, які після Революції Гідності вступили до
Нацгвардії, щоб воювати з російськими окупантами.
Серед найбільш касових фільмів про російсько-українську війну: “Кіборги” (2017)
Ахтема Сейтаблаєва, “Позивний Бандерас” (2018) Зази Буадзе, “Донбас” (2018) Сергія
Лозниці, “Наші котики” (2020) Володимира Тихого. “U311 Черкаси” (2019) Тимура
Ященка.
Тримбач, Сергій Васильович.
Кіно народжене Україною : іл.
історія : [альбом антології укр. кіно] / С. В. Тримбач ; Сергій
Тримбач. - Київ : Саміт-Книга, 2020. - 384, [2] с. : іл., портр. Ця книжка не лише про кіностудію імені О. Довженко, вона про все українське кіно. Ювілей кіностудії
став приводом оприлюднити матеріали, появи яких давно чекала Україна. Ці матеріали
охоплюють період від становлення українського кіно на межі XIX-XX ст. (а починалося воно
не в Києві, а в Одесі) до сучасної доби, коли відбувається справжнє відродження і
оновлення кінематографу України.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1777673&title=%EA%B3%ED%EE+%ED%E0%F0%EE%E4%E6%E5%ED%E5+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%
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8=19&docType9=25&parentId=0

Після російської окупації Криму та початку репресій проти кримських татар
з’явилась потреба у фільмах на цю тематику. Серед найбільш відомих кінокартин
про кримськотатарський народ і його трагічну історію є “Хайтарма” і “Додому”
Ахтема Сейтаблаєва.

Попри складнощі з фінансуванням та відсутність достатньої державної
підтримки на початку 2000-х років українські фільми все ж здобували
престижні нагороди на міжнародних кінофестивалях. “Золоту пальмову
гілку” на кінофестивалі в Каннах у 2005 році отримала короткометражка
“Подорожні”
Ігоря
Стрембіцького.
Тріумфом
режисера
Ярослава
Слабошпицького стали одразу три нагороди на Каннському кінофестивалі у
2014 році - повнометражний фільм “Плем’я” отримав Гран-прі “Тижня
критиків”, приз фонду Gan на підтримку дистриб’юції та “Золоту камеру” за
найкращий дебютний фільм. У 2018 році фільм “Донбас” Сергія Лозниці був
представлений на кінофестивалі в Каннах, де отримав нагороду за
найкращу режисерську роботу в номінації “Особливий погляд”. У 2019 році
українська трагікомедія “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча отримала
спеціальну премію на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах
(Чехія). Також у 2019 році нагороду на Венеційському кінофестивалі
отримав фільм Валентина Васяновича “Атлантида”. Драма розповідає про
життя на Донбасі після перемоги України у війні з Росією,2025 рік. Стрічка
ілюструє глибину катастрофи, яку спричинила російська агресія і яка не
закінчиться з перемогою нашої країни у війні.
Українські обличчя кіно й театру / Центр кінематогр. студій Нац. ун-ту
"Києво-Могилян. акад.", Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України,
Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [упоряд. і ред.:
Л.Брюховецька]. - Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Задруга, 2012. 527, [1] с. : іл. Українські обличчя - це наші незабутні Дмитро Мілютенко, Нонна Копержинська, Іван
Миколайчук, Костянтин Степанков, Наталя Наум, Борислав Брондуков, Леонід Биков, Богдан Ступка, а також
майстри, які перебувають в зеніті творчості, - Федір Стригун, Богдан Козак, Михайло Голубович, Лариса Кадочникова,
Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Наталя й Ольга Сумські, Лесь і Назар Задніпровські, Ірина Дорошенко, Віталій
Савчук - усього 68 персоналій. Таке видання з'явилося вперше за всю історію українського театру і кіно.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1713278&title=%F3%EA%F0+%EE%E1%EB%E8%F7%F7%FF+%EA%B3%ED%EE+%F2%E5%E0%F2%F0%F3&div=0&source=1&prev=0&page=0&doc
Type=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0

Немає людини, яка б не любила кіно: наукове або документальне,
публіцистичне чи художнє. Кіно – мистецтво зрозуміле і близьке
кожному. Пееретворюючись разом із суспільством, кіно зазнало
масштабні зміни, пройшовши шлях від німого до звукового, від чорнобілого до кольорового.
Безклубенко, С. Д. Український енциклопедичний кінословник. Т.1 :
Основні терміни та поняття / С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ;
Безклубенко С.Д., Рутковський О.Г.; Київський нац. ун-т культури і
мистецтв; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Рильського НАНУ. - Вінниця, 2006. - 500с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1145786&title=%E5%ED%F6%E8%EA%EB&author=%E1%E5%E7%EA%EB%F3%E1%E5%E
D%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Десятник, Григорій Овсійович. Історичні етапи розвитку
світового кіномистецтва : лекції з історії світового кіно / Г. О.
Десятник ; Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т
журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. - Київ : САММІТ-КНИГА,
2015. - 214, [1] с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1636741&author=%E4%E5%F1%FF%F2%ED%E8
%EA&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Десятник, Григорій Овсійович. Українське кіномистецтво : лекції з
історії українського кіно / Г. О. Десятник ; Г.О. Десятник ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-,
телемистецтва. - Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. - 148, [1] с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1636775&author=%E4%E5%F1%FF%F2%ED%E8%EA&div=0&source=1&prev=25&page=0&
docType4=14&parentId=0

У кінематографі працюють люди найрізноманітніших професій.
Високого визнання і поваги заслуговують професіоналізм, сумлінна
праця та відданість справі декількох поколінь працівників кіно України.
Вони внесли вагомий внесок у розвиток кінематографа. Завдяки їхній
праці українці змогли побачити тисячі фільмів.
Десятник, Григорій Овсійович.
Професія: режисер кіно і
телебачення / Г. О. Десятник ; Г.О. Десятник ; [наук. ред. С.І.
Горевалов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики,
Каф. кіно- і телемистецтва. - Київ : Інститут журналістики КНУ,
2018. - 87, [1] с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1803882&author=%E4%E5%F1%FF%F2%ED%E8%E
A&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Десятник, Григорій Овсійович.
Професія: звукорежисер кіно і
телебачення / Г. О. Десятник, С. В. Бадіон ; Десятник Г.О., Бадіон С.В.
; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і
телемистецтва. - Київ : Інститут журналістики КНУ, 2019. - 68, [1] с. :
іл. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1874181&author=%E4%E5%F1%FF%F2%ED%E8%EA&div=0&source=1&prev
=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Десятник, Григорій Овсійович. Від задуму до екрана : лекції з курсу
"Технологія творчо-виробничих відносин в кіно і телебаченні" / Г. О.
Десятник ; Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т
журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. - Київ : САММІТ-КНИГА,
2015. - 225, [1] с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1636740&author=%E4%E5%F1%FF%F2%ED%E8%EA&div=0&source=1&p
rev=0&page=0&docType4=14&parentId=0

Десятник, Григорій Овсійович. Майстерність екранної творчості :
навч. термінол. словник / Г. О. Десятник ; Г.О. Десятник ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-,
телемистецтва. - Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. - 235, [1] с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1636742&author=%E4%E5%F1%FF%F2%ED%E8%EA&div=0&source=1&prev=0&page=0&docTy
pe4=14&parentId=0

Десятник, Григорій Овсійович. Основи акторської майстерності в
екранній творчості : [тексти лекцій] / Г. О. Десятник, Л. Д. Лимар ;
Григорій Десятник, Людмила Лимар ; [наук. ред. В.В. Гоян] ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і
телемистецтва. - Київ : Інститут журналістики КНУ, 2020. - 107, [1] с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1917291&title=%EE%F1%ED%EE%E2%E8&author=%E4%E5%F1%FF%F2%ED%E8%EA+&di
v=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docT
ype8=19&docType9=25&parentId=0
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