


симфонічних фресок «Джерело» («Моя Україна»), опери 

«Золотослов»), висловами про мисткиню і її творчість видатних 

представників сучасного українського мистецтва. 

4 «Крути 1918» 

Фільм Олексія Шапарєва, трагічна історія становлення 

української державності що розкриває патріотичний вчинок 

студентської молоді у бою під Крутами 1918 року. 

Олексія 

Шапарєва 
Листопад 

Біолого-

природничий 

факультет  

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Скробач Т. Б. 

5 «Заборонений» 

1965 рік. Молодий поет Василь Стус не може миритися з 

безправним становищем українців у Радянському Союзі та кидає 

виклик тоталітарній системі. Він говорить про те, про що мовчать 

мільйони. Незважаючи на постійний тиск і погрози, Стус не 

припиняє боротьбу навіть у засланні. Реальна історія нескореного 

поета, історія кохання і зради, людської гідності та підлості. 

Роман 

Бровко 
Листопад 

Факультет 

початкової 

та 

мистецької 

освіти 

 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Кравченко-

Дзондза О. Е. 

6 

«Початок»  

( англ.   

«Inception», 

точніший 

переклад — 

«Вкорінення») 

Науково-фантастичний трилер 2010 року режиссера Крістофера 

Нолана. У головних ролях знялись Леонардо Ді Капріо, а 

також Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левітт, Маріон 

Котіяр, Еллен Пейдж, Том Гарді, Кілліан Мерфі, Том 

Беренджер, Діліп Рао і Майкл Кейн. В Україні фільм вийшов у 

прокат у IMAX-кінотеатрах 22 липня 2010 року. На 18 вересня 

2018 року фільм займав 14-у позицію у списку "250 кращих 

фільмів за версією IMDb. 

 

режисер Кр

істофер 

Нолан 

Грудень 

Факультет 

психології, 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи            

Зимянський А.Р. 

7 

Між Гітлером  

і Сталіном 

 

У фільмі висвітлено кадри документальної хроніки, а також 

виступи очевидців, котрі розкривають нам таємні плани двох 

катів нашого народу – Гітлера і Сталіна, напередодні Другої 

Світової війни, вчинені ними жахіття у воєнні та післявоєнні 

роки, відкривають нам реальну жахливу картину становища в 

якому опинився народ України та історичні події, про які десятки 

років замовчували радянські історики. 

 Грудень 

Факультет 

фізичного 

виховання 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Лемешко О.С.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%94%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%A0%D0%B0%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/IMAX
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_250_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%B2_IMDb
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_250_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%B2_IMDb
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD


8 

«Кіборги. 

Герої не 

вмирають» 

Фільм знято за сценарієм Наталії Ворожбит. За жанром – 

військова драма, зворушлива історія про героїчних захисників 

Донецького летовища,оборона якого тривала 242 дні. Це 

правдивий фільм про війну, яка все ще триває; про загиблих, які 

вже стали новітнім міфом, здатним надихати й консолідувати 

національно заангажоване суспільство. Головні ролі зіграли 

В.Довженко А.Ісаєнко, В.Жданов. Саундтреком до фільму є пісня 

Ахтем Сеїтаблає в Грудень Філологічни й факультет Заступник 

декана з соціальної роботи Стецик М.С. «Океану Ельзи» «Не твоя 

війна». 

Ахтем 

Сеїтаблаєв 
Грудень 

Філологічни

й факультет 

Заступник 

декана з  

соціальної 

роботи  

Стецик М.С. 

9 

Д/ф «Геній в 

обставинах». 

Юрій 

Кондратюк 

Про це майже невідомо в Україні, але долетіти до Місяця 

американцям допомогли розрахунки українського винахідника-

самоучки Юрія Кондратюка, які він зробив ще у 1916 році! 

українського винахідника порівнюють з Леонардо да Вінчі 

Космічний шлях людства виглядав би інакше, якби… Корольов 

пропонував Кондратюку роботу і квартиру в Москві, а він 

відмовився. «Завоювання міжпланетних просторів» українця 

Кондратюка, автора теорії космічних польотів, реалізували 

американці. 

 Лютий 

Навчально-

науковий 

інститут 

фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи  

Пазюк Р.І. 

10 
Клас (2007 р., 

Естонія, драма) 

Звичайна естонська школа, випускний клас. Хлопець на ім’я 

Йозеп постійно терпить насмішки і знущання з боку 

однокласників. Ніколи не відповідаючи на випади, він провокує 

їх «жартувати» все далі і далі, поки за нього не заступився один з 

колишніх насмішників – Каспар. У класі починається 

протистояння, яке поступово загострюється, наближаючи 

неминучу розв’язку. 

 Березень 

Навчально-

науковий 

інститут 

іноземних 

мов 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Радченко О.А. 

11 

«Левко 

Ревуцький. На 

лезі бритви» 

Документальний фільм про Ревуцького Левка Миколайовича 

(1889-1977) – композитора, педагога, академіка АН України. 

Трагічна доля його брата, який став жертвою сталінських 

репресій, наклала вічний відбиток суму на життя українського 

музичного класика. У фільмі розкривається як в нових 

історичних умовах він повторив те, що свого часу зробив класик 

М.В.Лисенко, органічно поєднавши народне і професійне. 

Композиторський стиль його формувався на основі глибокого і 

всебічного пізнання національного народного мелосу та 

перетворення традицій сучасної професійної музики. У фільмі 

звучать фрагменти його чудових музичних творів. 

Т.Міленіна, 

режисер 

П.Миронен

ко, 

Березень 

Навчально-

науковий 

інститут 

музичного 

мистецтва 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Німилович О.М. 

https://dytpsyholog.com/2015/01/28/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-2007-%d1%80-%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/
https://dytpsyholog.com/2015/01/28/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-2007-%d1%80-%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/


12 «Екополіс» 

Фільм про місто майбутнього з іноваційними методами 

збереження та виробництва енергії, поводження з відходами, 

екологічними технологіями 

 Квітень 

Біолого-

природничий 

факультет 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Скробач Т. Б. 

13 
«Царство 

небесне» 

Дія фільму відбувається в кінці дванадцятого століття. Молодий 

британський коваль Баліан, недавно пережив смерть дружини, 

несподівано дізнається, що є позашлюбним сином сера Годфрі 

Ібеліна, службовця єрусалимського короля Бодуену. Оскільки 

самого Баліана переслідують за вбивство, він вирішує примкнути 

до загону батька і відправитися разом з ним в Єрусалимське 

королівство. По дорозі Годфрі вмирає від ран, і Баліан стає 

повноправним спадкоємцем його титулу і земель. Прибувши в 

Єрусалим, він стає учасником масштабної боротьби між 

християнами на чолі з королем Бодуен і мусульманами, яких 

очолює єгипетський емір Саладін. Бодуен прагне до мирного 

рівноваги, однак магістр ордена тамплієрів Рене де Шатільон 

робить все, щоб розпалити ворожнечу між двома таборами. Тому 

вирішальна битва за володіння Святим містом - Єрусалимом - 

стає неминучим ... 

Рідлі Скотт Квітень 

Факультет 

початкової 

та 

мистецької 

освіти 

 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Кравченко-

Дзондза О. Е. 

14 
«Чорнобиль» 

(англ. Chernobyl) 

П'ятисерійний британо-американський мінісеріал Прем'єра 

історичної драми спільного виробництва американського 

кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 

травня 2019 року[1]. Події сюжету розгортаються після вибуху 

реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із 

найбільших техногенних катастроф в історії. 

Крейгом 

Мезіном та 

зрежисован

ий Юганом 

Ренком. 

Квітень 

Факультет 

психології, 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Зимянський А.Р. 

15 Натхненні 

Цей фільм, знятий за ініціативи Посольства Великої Британії в 

Україні, - про спортсменів, організаторів, вболівальників, 

волонтерів, які створили свято для всього людства, а також про 

підготовку Лондона до Ігор, естафету олімпійського вогню, 

перипетії боротьби на олімпійському помості і миті тріумфу. 

Про свої враження від наймасштабнішого спортивного дійства 

сучасності, а також про те, чим саме запам'ятався олімпійський 

Лондон, у фільмі розповідають президент Національного 

олімпійського комітету України Сергій Бубка, олімпійські 

 Травень 

Факультет 

фізичного 

виховання 

Заступник 

декана з 

соціальної 

роботи 

Лемешко О.С. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/HBO
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB)#cite_note-DATEIN-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BA


чемпіони фехтувальниця Ольга Харлан, важкоатлет Олексій 

Торохтій та боксер Олександр Усик, призер Олімпійських ігор з 

художньої гімнастики Ганна Безсонова, президент Національного 

комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, чемпіонка 

Паралімпіади з плавання Наталя Прологаєва та телеведучі Юрій 

Горбунов і Василіса Фролова. 

16 «Заборонений» 

«Заборонений» – повнометражний художній фільм,знятий за 

сценарієм Сергія Дзюби та Семена Кірсанова, про стоїчне життя, 

боротьбу та загадкову смерть (убивство?) відомого 

поеташістдесятника, дисидента, правозахисника, претендента на 

Нобелівську премію Василя Стуса, який усе своє свідоме життя 

перебував у принциповій та безкомпромісній опозиції до 

радянської влади. За жанром – це біографічна драма,що 

розгортається на широкому культурно-історичному тлі. Роль 

Василя Стуса зіграв Дмитро Ярошенко. Прем`єра фільму 

відбулася 5 вересня 2019 року. 
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Бровко 
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Заступник 
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соціальної 

роботи 

 Стецик М.С 
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