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Дисципліна вільного вибору студента, 

ОС «магістр» спеціальність «Історія» 

 
І. Назва дисципліни: Американське та західноєвропейське 
кіномистецтво в І-й половині ХХ ст. 

 

ІІ. Викладач: доцент Комаренко Олександр Юрійович 

 Web-сторінка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних 
країн  http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=150 

ІІІ. Кафедра: Нової та новітньої історії зарубіжних країн 

ІУ. Кількість годин: 

 Лекції – 40; 
 Самостійна робота – 80; 
 Разом – 4кредити СКТС. 

У. Форма контролю: Залік 

УІ. Актуальність дисципліни, практичне застосування 

 В наш час, час змін і глобалізації, непересічними були, 
залишаються і завжди будуть найкращі зразки світової культури, 
без знань яких будь-яка людина не має права претендувати на 
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приналежність до освіченої інтелектуальної еліти суспільства. Своє 
повноправне місце серед подібних світових надбань закономірно 
посідає американське та західноєвропейське кіномистецтво першої 
половини ХХ ст., яке докорінно змінило культурну парадигму 
людства і визначило основні напрямки духовного розвитку світу, 
які залишаються актуальними й сьогодні. 

 Отже, пропонований курс покликаний насамперед суттєво 
розширити поле компетентності студента-історика та зорієнтувати 
його на досконалі поглибленні знання та тенденції одного з 
ключових напрямів західної культури і західного способу життя 
взагалі. Саме тому дисципліна «Американське та 
західноєвропейське кіномистецтво в І-й половині ХХ ст.»  
викладається в магістратурі, оскільки вимагає професійних базових 
знань з нормативних курсів нової та новітньої історії країн Західної 
Європи та Північної Америки, які читаються в бакалавраті. 

 Дана дисципліна дозволить сформувати у студентів набагато 
ширшу й поглиблену уяву не тільки про західне кіномистецтво й 
західну культуру загалом, але й суттєво наблизити їх до західного 
світосприйняття разом з духовними цінностями, які в 
цивілізованому західному світі вважаються універсальними або 
загальнолюдськими. Отже, яку б сферу діяльності в майбутньому 
не обрав студент – наукову, викладацьку, бізнесову тощо – 
отримані з даної дисципліни знання, вміння та навички допоможуть 
йому бути інтегрованим в західний соціум та його вимоги. 

УІІ. Структура дисципліни включає 4 блоки: 

1. Виникнення й оформлення західноєвропейського та 
американського кіномистецтва (кінець ХІХ – початок ХХ 
ст.).Увагу буде сфокусовано на ключових етапах початкової 
історії кіномистецтва, а саме від зародження кінематографу до 
утворення західноєвропейських та американських 
національних кіноіндустрій, рівно як і на всесвітньо відомих 
кінотворах та видатних їх авторах та виконавцях.  
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2. Кіномистецтво США в 20-х – 1-й пол. 40-х рр. ХХ ст. 
Студентам буде запропоновано детально простежити всі 
перипетії перетворення Сполучених Штатів Америки на 
лідера світового кіновиробництва впродовж 1920 – 1930-х рр., 
які закономірно стали законодавцями стилів і мод світового 
кіно. Буде всебічно розглянута епоха великого «німого кіно», 
яка, в свою чергу, стрімко й драматично перетворилася на 
звуковий й кольоровий кінематограф. Також будуть детально 
обговорені структура американської кіноіндустрії, її основні 
напрямки та жанри, рівно як і їх еволюція. Окрема увага буде 
приділена персоналіям всесвітньовідомих американських кіно 
митців (Ч. Чаплін, М. Пікфорд, Д. Фербенкс, Б. Кітон, У. 
Дісней, Г. Гарбо, К. Гейбл, В. Лі, Д. Дурбін, Г. Купер та ін.). 
Також будуть визначені особливості і специфіка розвитку 
американського кіно в І-й пол. 1940-х рр. 

3. Західноєвропейське кіномистецтво 1920-х – 1930-х років. 
Першочергову увагу буде приділено кінематографу Франції, 
який до початку 1920-х рр. домінував у світі і, навіть 
передавши першість Голівуду, залишався одним з важливих 
світових центрів кіномистецтва до початку ІІ світової війни 
(Л. та О. Люм’єри, Ж. Мель’єс, Р.Клер, Ж. Ренуар, Ж. Габен та 
ін.). Також докладно буде висвітлено й особливості розвитку 
британськогокінематографа в міжвоєнний час (У. Поль, А. 
Хічкок, Л. Олів’є, О. Корда, Д. Лін). Окремо будуть розглянуті 
драматичні й суперечливі процеси розвитку німецького та 
італійського кіно в 1920-х – 1930-х рр. (П. Вегенер, Ф. Ланг, 
М. Дітріх, Л. Ріфеншталь та ін.). 

4. Американський та західноєвропейський кінематограф в ІІ пол. 
40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. З одного боку, буде докладно 
простежено процес подальшого розвитку американської та 
британської кіноіндустрій, з іншого – буде відтворено процес 
післявоєнного відродження французького (Ж. Філіп, Ж. Маре, 
Л. де Фюнес, Бурвіль та ін.), італійського (В. де Сіка, Л. 
Вісконті, М. Антоніоні та ін.) та німецького кінематографів. 


