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УКРАЇНСЬКЕ КІНО ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Історія винаходу кіно починається з ХІХ століття. Перша 

демонстрація кінострічки була здійснена в Парижі двома братами на 
прізвище Люм’єр у березні 1895 року Луї Жан Люм’єр – молодший брат 
(винахідник), Огюст Луї Марі Ніколя Люм’єр– старший брат (організатор). 

« Картинки, що рухаються, розважають увесь світ. Це краще, що ми 
можемо робити. І ми горді цим» – говорили брати Люм’єр про свій 
винахід [1, с. 29]. 

Ніби все ясно і закономірно: колискою кіно є саме Париж. Але варто 
згадати про багаторічні суперечки за право називатися винахідником цього 
дива. Пояснюється це тим, що шлях до кіноіндустрії складався з трьох віх і 
на момент презентації першого фільму претендентів на «пальму першості» 
було декілька: Томас Едісон, Йосип Тимченко і брати Люм’єр [4, с. 32]. 

Кінематограф України пройшов кілька етапів свого розвитку, й 
останній був позначений появою незалежного українського кіно. У 2014 р. 
відбувся Одеський українській кінофестиваль, де було визначено десять 
найвидатніших кінорежисерів України. Ними стали: Кіра Муратова, 
Мирослав Слабошпицький, Сергій Лозниця, Володимир Тихий, Роман 
Балаян, Олег Сенцов, Валентин Васянович, Ігор Подольчак, Михайло 
Іллєнко, Олесь Санін [2, c. 373]. 

У 1990-х роках українське телебачення починає освоєння 
поширеного у всьому світі жанру телесеріалу («Роксолана» – режисер 
Борис Небієрідзе, «Острів кохання» – режисер Олег Бійма). На рубежі 
2000 р. низка українських акторів знімається у зарубіжних фільмах. 
Величезний успіх мав фільм польського режисера Єжи Гофмана «Вогнем і 
мечем», у якому український актор Богдан Ступка зіграв роль гетьмана 
Богдана Хмельницького. З цього часу Богдан Ступка став головним 
гетьманом українського екрану – йому належать також ролі в історичному 
серіалі «Чорна рада» Миколи Засєєва-Руденка (2000 р.) та фільмі Юрія 
Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу» (2001 р.). Тоді ж виходять фільми 
Кіри Муратової «Другорядні люди» та Ярослава Лупія «На полі крові» 
(фільм за творами Лесі Українки) [4, c. 33] . 

Після 2004 р. знято кілька фільмів про Помаранчеву революцію. Її 
період був відображений в декількох кінострічках, в таких як: 
«Помаранчеве небо» (2006 р. – режисер Олександр Кирієнко), 
«Прорвемось!» (2006 р. – режисер Іван Кравчишин), «Оранжлав» (2006 р. – 
Алан Бадоєв). Фільм «Оранжлав» отримав приз за кращу режисуру на XV 
Міжнародному фестивалі «Кіношок» в Анапі (Росія).  

У 2008 році вийшов фільм «Ілюзія страху», українського 
кінорежисера Олександра Кірієнка. Фільм знятий за мотивами твору 
Олександра Турчинова. Був висунутий від України на нагородження кіно-
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премію «Оскар».  
Відомими є Микола Мащенко з кінофільмом «Вінчання зі смертю» 

та Олександра Муратова «Дорога в нікуди». У 2009 р. режисери Петро 
Пінчук та Євген Березяк створили свою версію твору М. Гоголя «Дума про 
Тараса Бульбу». Фільм режисера Сергія Лозниці «Щастя моє» (2010 р.) є 
своєрідним епілогом першого десятиріччя ХХІ сторіччя. Українці почали 
знімати фільми у нових для себе жанрах. Сергій Гоголєв зняв чорну 
комедію-бойовик «Ключ до успіху». Цікавою є пригодницька драма «Той, 
хто пройшов крізь вогонь» Михайла Іллєнка 2012 р.  

В історію українського кіномистецтва увійшли такі фільми як: 
«Хайтарма» заснований на реальних подіях, перший кримськотатарський 
повноформатний художній фільм і перша художня картина про депортацію 
кримських татар. Режисер фільму і виконавець головної ролі Ахтем 
Сеїтаблаєв. Відомими є біографічний фільм «Параджанов» Олени 
Фетісової та Сержа Аведікяна, 2013 р.; «Іван Сила» Віктора Андрієнка, 
який створений за мотивами книги Олександра Гавроша «Неймовірні 
пригоди Івана Сили». Події, які сьогодні відбуваються в Україні, теж не 
залишили режисерів байдужими. «Майдан» – український документальний 
фільм режисера Сергія Лозниці [3, с. 288]. 

Отже, сучасний український кінематограф має цілу низку режисерів, 
які за допомогою художніх засобів розкривають глибинні образи в своїх 
стрічках, знятих за всіма традиціями українського мистецтва.  
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ВЧИТЕЛЯ 
 

Підготовка вчителя до роботи у загально навчальному закладі 
відрізняється перш за все тим, що до сучасного вчителя висуваються 
суттєві, вагомі вимоги. Розвиток професійної компетентності – це розвиток 
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