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висновками, про розумінням емпатії як одного з основних засобів творчої 

особистості, як компонента, необхідного в будь-якій сфері творчої діяль-

ності. Цілком зрозумілий зв'язок між наукою та мистецтвом, оскільки і ху-

дожня, і наукова діяльність є єдиним процесом людської творчості, де ем-

патія як властивість і процес виступає визначальним моментом. 
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«DOCUDAYS.UA» ТА ІНШІ ПРОЕКТИ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНЕМАТОГРАФУ В УКРАЇНІ 

 

Специфіка документального кіно полягає, перш за все, в фактах, 

які ретельно підібрано, глибоко осмислено й ґрунтовно підтверджено 

матеріалами, які не завжди є доступними глядачам (ті ж архівні данні). 

«Розповсюдження кінематографа, зростання його впливу на всі рівні 

свідомості глядача віддалено можна порівняти хіба що з відкриттям дії 

атомної енергії – два процеси, що виникли й розвивалися протягом 

ХХ ст. майже синхронно. Вчені-атомники шукали для людства принци-

пово нової дешевої енергії, кінематографісти – засобів впливу на гляда-

ча... » [6]. Майстерність документального жанру – в здатності зацікав-

лювати, спонукати до роздумів над питаннями чи історичного характе-

ру, чи соціально значущих проблем сучасності. 

Підйом українського документального кіно відбувся ще в період 

«перебудови». Процеси національно-культурного відродження, що ста-

лися в усіх соціогуманітарних науках, не оминули й кіномистецтво. Зві-

льнення мистецтва від тиску ідеологічної цензури радянських часів 

сприяло зрушенню процесів національної самоідентифікації. Сьогодні 

мистецтво кінематографії – це потреба в презентації себе в духовній ку-

льтурі сучасного світу: пошук місця українського в кінематографії світу, 

визначення тих рис, за якими наше кіно пізнається, аналіз сприйняття 
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українцями стрічок свого виробництва та того, як сприймають українське 

кіно сприймають за кордоном. Кіно виступає не лише як інструмент соці-

алізації, а й осмислення власної національної самобутності та унікальнос-

ті, що можна позначити як пошук свого «національного обличчя». У про-

каті, на кінофестивалях – кінопродукція є частиною презентації націона-

льної ідентичності. Національна ідентичність – об’єднує персональну й 

соціальну складові, шлях самопізнання – в співвідношенні себе з Іншим, 

наявність якого допомагає людини чи нації усвідомлювати себе, співвід-

носити з оточуючим світом. Власний спосіб самореалізації, притаманний 

кожній нації, свою ідентичність виявляє на всіх рівнях – від побутового до 

політичного. А також – кінематографічному. 

Які ж теми сучасна українська документалістика вважає най-

суттєвішими? 

В перші роки незалежності український кінематограф занурюєть-

ся в історію. Причини цього зрозумілі – прагнення усвідомлення істо-

ричної справедливості, новий погляд на події української історії («пост-

радянська рефлексія» [2, с. 56]). Історична тематика зосереджена на пе-

ріодах Гетьманщини (робота Р. Плахова-Модестова «Ще як ми були ко-

заками»); радянської влади, Другої світової («Війна. Український раху-

нок» С. Буковського, 2002; фільм О. Роднянського «Прощавай, СРСР» 

(дві частини 1992 та 1994 рр.); викритті злочинів радянського режиму 

(«Пейзаж після мору» Ю. Терещенко, 2005); голокост («Бабин яр: прав-

да про трагедію», 1990 реж. В. Георгієнка та О. Шлаєна); екранне осми-

сленні трагедії Чорнобилю («Чорнобиль. Тризна» реж. Р. Сергієнко, 

1994); документальні біографії діячів культури та політики (кінотри-

логія А. Мікульського «Я камінь з Божої пращі» про О. Ольжича; про-

ект каналу «Інтер» «Великі українці» – 2008 р. випущено 90 біографіч-

них сюжетів та 10 документальних фільмів). 

Гуманітарний напрямок і історія як наука в радянські часи були 

майже вилучені, саме цим пояснюється така жага до історичних питань. 

Змінилося ставлення до історії, що проявилося в масі досліджень, відк-

ритті архівів стосовно голодомору, голокосту, Другої світової, визволь-

ної боротьби УПА, репресій. «Виробництво науково-пізнавальних кар-

тин про історію, як правило, здійснюється паралельно з осмисленням 

цієї історії» [5, с. 204]. За роки незалежності в історії українського кіно 

виникло нове явище – спосіб дослідження історії засобами науково-

популярного кіно. 

Визнаними майстрами документального жанру в Україні є Степан 

Коваль, Віктор Шкурін, Юрій Терещенко, Сергій Буковський. Докумен-

тальне кіно пов’язане, перш за все, з Київнаукфільмом. Володимир 

Штомолоха, ставши керівником в 1993 р., реорганізує Київнаукфільм в 
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Національну кінематику України і починає свій масштабний проект для 

популяризації історії – 108 короткометражних фільмів «Невідома Укра-

їна» – просвітницьке висвітлення історії від прадавніх часів до здобуття 

країною незалежності. Працюючи над серіалом, десятки кіногруп їздили 

по Україні, знімали місця історичних подій, археологічні розкопки, фо-

ртеці, пам’ятки, піднімалися у небо над давніми поселеннями. Мемуари, 

фото, видані діаспорою книги, думки вчених зарубіжних країн – розси-

пана мозаїка фактів та свідчень складалася у фільми, все бралося до 

уваги і неупереджено висвітлювалося на екрані, але тепер уже очима іс-

торика незалежної держави. Вперше було здійснено унікальну роботу, 

знято серіал, що став своєрідною кіномонографією історії України, 

спричинив на багатьох студіях його ментальне продовження – появу но-

вих історико-пізнавальних фільмів та циклів. Телеканал Інтер до 15 річ-

ниці незалежності України завершив виробництво серії 5– хвилинних 

стрічок «Країна. Історія українських земель», 2006 (всього 183 серії за-

гальною тривалістю 16 годин); 2009 року режисер В. Бабич створює 

«Історію України. Анімований навчально-освітній цикл» – 100 історич-

них тем озвучує голос за кадром Богдана Ступки. 20-річній незалежнос-

ті України присвячений документальний проект Сергія Буковського 

«Україна: Точка відліку», що оповідає про те, як народжувалася незале-

жна Україна, а головним персонажем виступає Л. Кравчук. Це якісне 

документальне кіно, що містить і архівні відомості, і спогади, і показує 

звичайне життя людей, що разом передає атмосферу того часу. Телека-

нал «Україна» восени 2014 р. розпочав документальний цикл «15 респу-

блік» про долю країн після розпаду СРСР.  «...доки на такі фільми (істо-

рико-пізнавальні – М.М.) є попит і пропозиція, доти суспільство нама-

гатиметься віднайти свій шлях до самоідентичності, почути і збагнути 

«власний голос» – голос своєї історії» (5, с. 206). 

Фільми Укркінохроніки доповнюються працями приватних кінос-

тудій: студією «Контакт» (перша приватна кіностудія документальних 

фільмів), студією «РІА «Янко»», студією «Телекон». 

Успіх документального та науково-популярного фільму залежить 

як від  професійної майстерності режисерів, так і від соціально очікува-

них тем, проблем, що є актуальними. Провокуючим кіно про сучасну 

Україну є проект «Україно, Goodbye!» Володимира Тихого, що розпові-

дає про причини, які змушують людей мігрувати за кордон. Цей про-

ект – компіляція з 30 короткометражок про життя українців, пошук гли-

бинних причин масової міграції за кордон. Це вже другий проект авто-

ра, після роботи «Мудаки Арабески». 

Головною проблемою документального жанру є просування стрі-

чок до кінотеатрів. І яскравим прикладом вдалої реалізації прокату кі-
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нодокументалістики є єдиний в Україні міжнародний фестиваль доку-

ментального кіно про права людини «Dokudays.ua», що проходить що-

року в березні в Києві. Уперше фестиваль (тоді під назвою «Дні кіно 

про права людини») відбувся 2003 р. Документальні стрічки присвячені 

правам людини в цілому, проблемам біженців та мігрантів, правам дітей 

та жінок, праву вільно висловлювати свої думки тощо. Фестиваль поді-

лено на розділи: Doku/Право, Doku/Життя, Doku/Коротко, Doku/Україна, 

Doku/Ідеорупція, Doku/Проти, Doku/Арт, Doku/Хіти. У рамках фестива-

лю проводяться круглі столи. Після показів в Будинку кіно в Києві, фес-

тиваль вирушає в подорож областями України. Так виник мандрівний 

фестиваль «Dokudays.ua» (в Харкові його покази відбуваються в кіноте-

атрі «Боммер»). В 2014 році в рамках показу-відкриття на фестивалі бу-

ло подано стрічку «Євромайдан. Чорновий монтаж». Це відео, що поз-

начене як «хроніка українського протесту» – найкращі кадри різних ре-

жисерів, що знімали події кінця 2013 – початку 2014 рр. в Україні і спо-

стерігали за змінами в країні. 

Сьогодні вітчизняні телеканали налагоджують показ та навіть 

власне виробництво документальних кінострічок, проектів. Окрім влас-

не хроніко-документальних, отримують визнання науково-популярні 

фільми, завданням яких є подання наукових відомостей, фактів, резуль-

татів досліджень спрощеною, популярною мовою для всього населення, 

а не лише окремої сфери науковців. Деякі з них з задоволенням купу-

ються для показу в інших країнах (ті ж пострадянські республіки, для 

яких є схожими історичні умови буття та соціальні проблеми). Також 

сучасне неігрове кіно цілком спроможне здобувати високі нагороди та 

показники на відомих світових кінофестивалях. «Хорошо, если после 

просмотра фильма у зрителя меняется взгляд на мир, образ его мыс-

лей....это показатель качества фильма. Но вопрос не совсем правильный. 

Вопрос должен стоять иначе: хороший документальный фильм должен 

изменить зрителя. А как – это уже сложный вопрос. Фильм должен цеп-

лять – если я все еще думаю о нем, спустя неделю, месяц, год – то это 

был сильный фильм» [11]. 

В сучасному мистецтві, кінематографії, літературі засобами дослі-

джень психоаналізу, герменевтики, феноменології постають особистість та 

соціум ХХІ століття. Документалістика хоч і пов’язана, перш за все, з іс-

торичними джерелами, та важливе місце в ній займає філософська інтерп-

ретація дійсності. Про це свідчить поява нового жанру – документальної 

драми, де поруч з реконструкцією подій подаються спроби осягнення сен-

су буття та інтерпретації тієї чи іншої події. Сьогодні пріоритети українсь-

кого документального кіно – в реалізації інформативної, аксіологічної, со-

ціологізуючої функції. Йдеться насамперед про формування інформацій-
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них потоків, скерованих на формування національної ідентичності, неви-

рішених соціальних проблем, духовних аспектів буття українців. 
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