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№
з/п

Назва
відеофільму Інформація про фільм (резюме) Режисер Дата

перегляду
Місце

проведення
Хто

проводить
1 2 3 4 5 6

1 Хоробре серце

Шотландія захоплена англійськими військами. Сім’ю Вільяма 
Уолесс вбивають солдати. Сироту бере на виховання рідний дядько 
Аргайл. Виїхавши вчитися в іншу країну хлопчиком, Уоллес 
повернувся в рідну Шотландію дорослою людиною, бажаючим 
побудувати свою сім’ю з подругою дитинства Марроне. Уоллес і 
Марроне вирішують повінчатися. Вільям Уоллес -  національний 
шотландський герой, його сім’я була убита англійськими воїнами. 
Стрічка виграла п’ять номінацій премії «Оскар».

Мел Гібсон, 
Софі Марсо

»
Жовтень

Факультет
фізичного
виховання

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Лемешко 
О.С.

2 Хайтарма

Фільм Хайтарма (2013) відображає історичні події на території 
сучасного Криму в травні 1944-го року. «Король тарана» - відомий 
льотчик-винищувач Аметхан Султан, роль якого виконав Ахтем 
Сейтаблаєв, який вже двічі ставав героєм СРСР. Після отримання 
короткої відпустки він разом з колегами відправляється додому, в 
місто Алупку, але приїжджає в той час, коли проходить депортація 
кримських татар. Аметхан ледь сам не стає жертвою радянського 
правління, тільки його великі знання і допомога вірних товаришів. 
Фільм повідає історичне минуле кримських татар, які опинилися 
депортованими Сталіним у 1944-му році. Насправді, за часів 
трагедії цілого татарського етносу, одна-єдина сім'я все-таки 
опинилася під помилуванням. АметХана не виселили, як і його 
батьків. Сам же льотчик-винищувач повинен був продовжувати

Ахтем
Сейтаблаєв Жовтень

Історичний
факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Копельців- 
Левицька 

Є. Д.



свою вірну службу в авіаційних військах. Аж до розбиття літака 
Ту-ІбЛЛ, який використовувався для випробувальних польотів, 
мужній Аметхан не кинув свою улюблену справу, а продовжував 
витати в небесних просторах. Його загибель датується 1 лютого 
1971 року.

3
Життя за життя. 

Максиміліан 
Кольбе

Максиміліан Колбе, перебуваючи у фашистському концтаборі в 
Аушвітці, добровільно відправився в камеру смертників, рятуючи 
тим самим від загибелі іншого в’язня - главу великого сімейства.
14 серпня 1941 о. Колбі був зроблений смертельний укол 
карболової кислоти в камері «голодної смерті» в Аушвітці...
Через рік після свого обрання Наступником Петра Іоанн Павло II 
так відгукнувся про те святому: «Максиміліан Колбе зробив те, що 
зробив Ісус: він не перетерпів смерть, але віддав своє життя».

Кшиштоф
Зануссі Жовтень

Факультет
фізичного
виховання

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Лемешко 
0. С.

4 Людина, яка 
змінила все

Фільм оповідає історію про поразку бейсбольної команди «Окленд 
Атлетікс» команді «Нью-Йорк Янкіз» у плей-офф 2011-го. Після 
цієї поразки значна частина гравців покинула команду, і перейшла 
до більш відомих. Але генеральний менеджер Біллі Бін не 
збирається опускати руки. Він поставив собі ціль знайти нових 
гравців при маленькому бюджеті.

Беннетт
Міллер

»

Листопад

Факультет
початкової

та
мистецької

освіти

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Кравченко- 
Дзондза 0. 

Е.

5 Джекі

Перша леді держави «Джекі», більш відома як дружина Джона 
Кеннеді. Вона була на цій посаді всього два роки. Але цей 
короткий термін надав їй можливість стати іконою стилю у жінок 
тієї епохи. Її витончені і модні наряди зробили Жаклін постійною 
героїнею світської хроніки. Вся Америка і Європа вітала цю 
витончену жінку. Кілька фільмів і книг були зняті і написані ще за 
її життя. Але як відомо, дівчині судилося стати вдовою. 22 
листопада 1963 в її чоловіка було зроблено фатальний постріл, 
який забрав його життя. Джекі була в пригніченому стані. Вона 
ніби відірвалася від землі і не вірила в те, що відбувається. 
Холодний листопадові дні стали для неї одкровенням. Страшне 
потрясіння застало її в самому розквіті сил. Але вона повинна бути

Пабло
Ларраін Листопад Історичний

факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Копельців- 
Левицька 

Є.Д.



стриманою. Як дружина і мати дітей Кеннеді хотіла просто піти з 
очей громадськості на пару місяців, щоб спробувати прийти в себе. 
Але як політичний діяч, їй потрібно було постійно миготіти перед 
фотоапаратами і відеокамерами. Разом з народом вона переживала 
несподівану втрату президента. Але для неї, в першу чергу, це було 
одним із перших справжніх життєвих випробувань.

6 Темпл Грандін

її звуть Темпл Грандін, і вона не така, як інші. Біографічна драма 
розповідає про хвору на аутизм жінку, якій вдалося досягти 
чималих успіхів у науці. їй вдалося змінити ставлення світу до 
аутистів і довести, що людина здатна на все, якщо не здасться. 
Гідний фільм про сильну особистості нікого не залишить 
байдужим.

Мик
Джексон Листопад

Соціально-
гуманітарн

ий
факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Зимянськи 
й А.Р.

7
1 + 1

(Недоторкані)

Режисерам і акторам цього фільму вдалося створити 
життєствердну, дотепну, веселу й чарівну картину. Та й з 
пропорціями не переборщили - суміш драми і комедії в історії двох 
несхожих, як біле і чорне, друзів вийшла практично ідеальною.

Олів'є
Накаш

»
Грудень

Філологічн
ий

факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 
Стецик 
М.С.

8

Здоровий 
спосіб життя 

(про шкідливість 
алкоголю)

Найбільш поширеними шкідливими звичками сучасного світу є 
паління і вживання алкоголю. І кожна з цих звичок не має нічого 
спільного із здоровим способом життя 0. Керечук Грудень

Факультет
фізичного
виховання

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Лемешко 
О.С.

9 Хористи

Сюжет цього фільму оригінальним не назвеш: викладач музики 
потрапляє в інтернат для важких підлітків і намагається 
достукатися до своїх підопічних. Але в картині прекрасно обіграна 
ідея того, що людяність може звернути гори, а любов - змусити 
серця співати. Окремо варто відзначити приголомшливий 
музичний супровід картини - живий, яскравий, безпосередній.

Крістоф
Барратье Грудень

Інститут
іноземних

мов

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Радченко 
O.A.



1
0

Список
Шиндлера

Третій фільм в сьогоднішньому рейтингу, присвячений єврейській 
тематиці воєнного часу. Кіно розповідає біографічну історію 
Оскара Шиндлера, власника одного з німецьких заводів, який 
врятував під час війни більше тисячі польських євреїв від смерті.

Стівен
Спілберг Лютий

Соціально-
гуманітарн

ий
факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Зимянськи 
й А. Р.

1
1

А в душі я 
танцюю

Герої цього фільму - люди в інвалідних візках. Але оптимізму у 
них побільше, ніж у багатьох здорових людей. Скуті церебральним 
паралічем, хлопці не сумують і намагаються жити в цьому світі 
повноцінно: радіти, робити дурниці, захищати слабких, танцювати 
і жартувати.

Деміен
О’Доннелл Березень

Філологічн
ий

факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 
Стецик 
М.С.

1
2 Код нації

Іларіон Павлюк, автор документального проекту «Код нації»: «У 
нашому фільмі ми шукали унікальний ключ до розкриття таємниці 
українців -  того, що саме робить нас народом зараз, і дозволяло 
тисячоліттями переживати негаразди, які стирали з мапи цілі 
країни. Ми хочемо не просто показати українцям, чим саме 
відрізняємося від інших націй, але й проаналізувати нашу 
ментальність. Ми розповімо, де саме прошитий таємничий 
алгоритм, який робить нас усіх українцями. І цей алгоритм ми 
умовно назвали «кодом нації».

Іларіоц
Павлюк Березень

Інститут
іноземних

мов

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Радченко 
0. А

1
3

Заплати
іншому

Хлопчик Тревор придумав власну теорію зміни світу, суть якої 
проста до неподобства: я допоможу тобі, а ти допоможеш трьом 
іншим. Неважко здогадатися, що теорія з тріском розіб'ється об 
скелі жорстокості світу, і ми майже втратимо віру в людство ... Але 
якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно.

Мими
Ледер Березень Історичний

факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Копельців- 
Левицька 

Є. Д.

1
4 Дім

У фільмі з висоти пташиного польоту показується краса нашої 
планети й фатальні наслідки руйнувань, завданих діяльністю 
людини. Це наслідки екологічних катастроф, наслідки воєн і всі ті 
незагойні рани, які завдали Землі промислові виробництва. Зйомки 
фільму тривали півтора року й відбувалися у 53 країнах світу.

Люк Бессон 
та Ян 

Артюс- 
Бертран

Квітень

Біолого-
природнич

ий
факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Скробач Т.
Б.



1
5

«Людина, яка 
змінила все»

Відмінний мотиваційний фільм від режисера Беннетта Міллера, 
який покаже, що гроші в житті не головне. Головне - це прагнення і 
завзятість. Чудовий акторський склад, цікавий сюжет, заснований 
на реальних подіях, робить картину захоплюючою і повчальною

Беннетт
Міллер Квітень

Факультет
початкової

та
мистецької

освіти

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Кравченко- 
Дзондза 0.

Е.

1
6

Промова
короля

Художній біографічний фільм про британського короля Георга VI, 
та історію його взаємин з лікарем, що позбавив монарха заїкання. 
Кіно отримало 4 Оскари, позитивні відгуки критиків та більше 
$400 млн прибутку у всьому світі.

Том Хупер Квітень

Соціально-
гуманітарн

ий
факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Зимянськи 
й А. Р.

1
7 «Життя Пі»

Ця картина наповнена надзвичайними фарбами життя, які ми все 
менше і менше цінуємо і взагалі помічаємо. Фільм оповідає про 
сьогодення характері, в ньому чудово показано, що віра в себе - це 
головне в житті. Щоб не трапилося з вами, вірте в себе.

Енг Лі » Травень
Філологічн

ий
факультет

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 
Стецик 

М.С.

1
8

Любов 
приходить тихо

Кларк Девіс (Уес Браун) щосили намагається піклуватися про свою 
землю і підтримувати родину під час довгої посухи. Щоб 
повернути банку гроші, його дружина Елен (Джулі Монд) починає 
працювати в місті швачкою, але незабаром захворіла на 
скарлатину. Спустошений з-за смертю улюбленої дружини, Кларк 
зі своєю дочкою Міссі (Морган Лілі) звертається за допомогою до 
своїх батьків Ірен (Шеріл Ледд) і Ллойду (Брюс Бокслейтнер). 
Кларк повинен знайти спосіб врятувати ферму і пережити смерть 
Елен, при цьому не втративши кохану людину -  свою дочку.

Майкл
Лендон Травень

Інститут 
фізики, 

математики 
, економіки 

та
інноваційн

их
технологій

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи, 

Галь Ю. М.



1
9 їжа

Це документальне відео розкриває сутність сучасного виробництва 
харчів: їхня небезпечність для здоров'я та екології. У фільмі 
розповідається про корпорації, що використовують під час 
виробництва їжі хімікати та пестициди, які дозволяють створювати 
дешеву, але небезпечну їжу.

У 2008 році фільм викликав найсильнішу суспільну реакцію з боку 
харчових корпорацій, які звинуватили Роберта Кеннера у брехні. 
Але екологічно налаштовані журналісти, продовжуючи ідею 
фільму, змогли знайти ще більше фактів, які підтверджують 
жахливий стан харчової індустрії.

Роберт
Кеннер Травень

Інститут
музичного
мистецтва

Заступник 
декана з 
виховної 
роботи 

Німилович 
О. М

Відділ молодіжної політики і соціальної роботи І.С. Казан


