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Хто з вас може вгадати назву 
відомого французького фільму за 
цим кадром? 

А 



А так?  

А 



Амелі, 2001 

 Жанр: мелодрама, комедія 
 Країна: Німеччина, Франція  
 Режисер: Жан-Пʼєр Жене 

Чи знаєте ви, що всі події, що відбуваються в нашому 
світі, навіть самі незначні, взаємозв'язані 
найдивовижнішим і чудесним чином?  
Як політ крихітної мухи може викликати десь далеко 
потужний ураган, так і дивні і, на перший погляд, 
незрозумілі вчинки тихої і самотньої дівчини, що 
живе у світі своїх фантазій, можуть назавжди змінити 
життя абсолютно різних людей, подарувавши їм 
щастя і розфарбувавши навколишній світ яскравими, 
запаморочливими фарбами. Цю дівчину звуть Амелі 
Пулен. 



“Де гарантія того, що один із твоїх 
друзів не вигаданий?”  

Б 



Бійцівський клуб, 1999 
 Жанр: бойовик, комедія 
 Країна: США 
 Режисер: Девід Фінчер 

Головний герой, клерк, що страждає на хронічне безсоння і 
відчайдушно намагається вирватися з болісно нудного 
життя зустрічає такого собі Тайлера Дардена, 
харизматичного торговця милом із збоченою філософією. 
Тайлер впевнений, що самовдосконалення - доля слабких, а 
саморуйнування - єдине, заради чого варто жити.  
Пройде небагато часу, і ось вже головні герої луплять один 
одному пики на стоянці перед баром, і очищаючий 
мордобій доставляє їм вище блаженство. Залучаючи інших 
чоловіків до простих радощів фізичної жорстокості, вони 
засновують таємний Бійцівський Клуб, який має 
величезний успіх. Але в кінцівці фільму всіх чекає шокуюче 
відкриття, яке може привести до непередбачуваних подій ... 



Факти про фільм “Бійцівський клуб” (1999 рік): 
 
 Цитата «Перше правило клубу: не згадувати про 

бійцівський клуб» у 2007 році опинилася на 27-му 
рядку в списку «100 Найвеличніших цитат у кіно», 
який склав Premiere. 

 На думку Чака Паланіка, фільм вийшов краще 
роману.  

 Тип шрифту, який використовували для логотипу і 
назви картини, називається «Борись з цим».   



“Знаєш, я готовий зараз навіть 
померти - такий я щасливий" 

В 



Вічне сяйво чистого розуму, 2004 

 Жанр: мелодрама 
 Країна: США 
 Режисер: Мішель Гонді 

Можна стерти любов з пам'яті. Але викинути з серця - вже 
інша історія. Любов ... Що це таке? Набір хімічних реакцій в 
голові, гра гормонів, або ж це те, що змушує жити, змушує 
сильніше битися серце, дарує неповторне відчуття польоту? 
Джоель і Клементина вирішують викинути один одного з 
голови ... Нарешті винайдена машина, яка дозволяє 
позбавитися від будь-яких спогадів. Але в пам'яті Джоеля 
усе ще живі самі ніжні моменти їх почуття. Чим менше він 
пам'ятає, тим більше любить. Розуміючи, що він просто 
обожнює Клементину, Джоель намагається знайти спосіб, 
щоб повернути коханій пам'ять про минуле. Поки ще не 
дуже пізно ... 



«Не забувайте про те, що всі великі чарівники в 
історії свого часу були такими ж як ми - школярами. 
Якщо у них вийшло, то вийде і у нас». 

Г 



Гаррі Поттер, 2001 – 2011  

 Жанр: фентезі, детектив, пригоди, 
сімейний  

 Країна: США, Великобританія  
 Режисер: Девід Йетс  

Серія англо-американських фільмів, 
заснованих на романах про Гаррі Поттера 
англійської письменниці Д. К. Роулінг. Серія 
випущена компанією Warner Bros. і 
складається з 8 фільмів у жанрі фентезі, 
починаючи з Гаррі Поттер і філософський 
камінь (2001) і закінчуючи Гаррі Поттер і 
Дари Смерті: частина 2 (2011). 



- Я не був на морі ...  
- Гаразд, не заливай! Жодного разу не 
був на морі?  
- Не довелося. Не був.  
- Уже постукали на небеса, накачалися 
текілою, буквально провели себе в 
останню путь ... А ти на морі-то не 
побував ... 

Д 



Достукатися до неба, 1997 

 Жанр: бойовик, драма, кримінал, комедія 
 Країна: Германія, США, Нідерланди, Бельгія  
 Режисер: Томас Ян 

Доля зводить героїв картини в лікарні, де лікарі 
виносять їм смертний вирок. Рахунок часу їх життів 
йде на годинник. Подальші події у фільмі 
розгортаються в стрімкому темпі. Вкравши машину з 
мільйоном німецьких марок в багажнику, вони 
збігають із лікарні.  
Їх переслідують наймані вбивці, вони стають 
грабіжниками мимоволі, за ними женеться поліція, 
вони потрапляють в бордель. Але проте 
продовжують мчатися вперед, назустріч своїй мрії - 
побачити море. 



«Ти нічого не знаєш про чудний світ підлітків. Вони всі божевільні» 

Е 



Едвард руки-ножиці, 1990 

 Жанр: фентезі, драма, мелодрама  
 Країна: США 
 Режисер: Тім Бьортон  

Одинокий старий вчений створив людську 
істоту. Але не встиг доробити його до кінця 
і помер. У створеного ним молодого 
чоловіка не вистачає рук - замість них у 
нього щось ніби ножиць - і він вимушений 
жити в покинутому будинку в повній самоті. 
Але одного разу він знайомиться з 
прекрасною дівчиною, яка змогла оцінити 
його добре серце ... 



Є 



Єралаш, 1974  
 Жанр: гумористичний журнал 
 Країна: Росія 
 Режисер: Борис Грачевський, Віктор Волков, Сергій 

Морозов, Олексій Щеглов 
Змінилися часи, піонери та жовтенята стали історією - проте 
смішні історії з їхнього життя до сих пір цікаво дивитися 
нинішній малечі. А над реаліями нового життя, в якій 
плутаються навіть дорослі, посміятися можна навіть з 
користю ... Відомі актори, дотепні, однак зовсім не злі жарти 
- все це давно стало своєрідним фірмовим знаком 
"Єралашу".  
Дитячий гумористичний кіножурнал про історіях, які 
трапляються з хлопцями в школі та вдома, у дворах і на 
вулиці. Повчальні кінозамальовки прищеплюють молодому 
поколінню любов і повагу до однолітків і оточуючих. 



Ж 

“Ти цей… заходь коли що” 



Жив був пес, 1982  

 Жанр: дитячий, мультфыльм 
 Країна: СССР 
 Режисер: Едуард Назаров 

Настав день, коли літній сторожовий пес стає 
нікому не потрібний, і господарі вирішують його 
прогнати з двору. Останньою краплею, що 
переповнила чашу їхнього терпіння, стало те, що 
пес не підняв тривогу під час крадіжки в 
будинку, під час якої цей ледачий нахлібник був 
лише байдужим свідком. На допомогу Псові, 
який втік до лісу після того, як його вигнали з 
дому, готуячись звести рахунки з життям 
приходить колишній його недруг Вовк ... 



З 

«З переляканою людиною легше 
домовитися». 



Зелена миля, 1999 

 Жанр: драма, фентезі, кримінал, детектив 
 Країна: США 
 Режисер: Франк Дарабонт 

Звинувачений в страшному злочині, Джон Коффі 
опиняється в блоці смертників в'язниці 
«Холодна гора». Новоприбулий володів 
вражаючим зростом і був лякаюче спокійний, 
що, втім, ніяк не впливало на відношення до 
нього начальника блоку Пола Еджкомба, 
звиклого виконувати вирок.  
Гігант здивував всіх пізніше, коли з'ясувалося, 
що він володіє неймовірною магічною силою ... 



І 



Іван Васильович змінює 
професію, 1973  
 Жанр: комедія, пригоди, фантастика, сімейний 
 Країна: СССР 
 Режисер: Леонід Гайдай 

Інженер-винахідник Тимофєєв сконструював машину 
часу, яка з'єднала його квартиру з далеким 
шістнадцятим століттям - точніше, з палатами 
государя Івана Грозного. Туди-то і потрапляють 
тезка царя пенсіонер Іван Васильович Бунша і 
квартирний злодій Жорж Милославський.  
На їх місце в двадцятому столітті «переселяється» 
великий государ. Поломка машини призводить до 
безлічі несподіваних і забавних подій 



Ї 

- Ти тільки уяви собі: мене немає, ти сидиш один і поговорити ні з ким.  
- А ти де?  
- А мене немає.  
- Так не буває, - сказав Ведмедик.  
- Я теж так думаю, - сказав Їжачок ... 



Їжак в тумані, 1975  
 Жанр: мультфільм, короткий метр, сімейний 

 Країна: СССР 

 Режисер: Юрій Норштейн 

Головний герой, лісовий Їжачок, пускається в дорогу, щоб 
відвідати свого приятеля, Ведмедика, з яким він п'є вечорами чай 
і рахує зірки. В дорозі він звертає увагу на білого коня, який ледь 
видніється в вечірньому серпанку, і задається питанням: чи не 
потоне  кінь в тумані, якщо ляже спати? Щоб переконатися, що 
кінь в безпеці, він сходить з дороги і починає свої мандри в 
таємничому нічному світі, де зустрічається з його мешканцями: 
Пугачем, світлячки, добрий собака, яка повертає йому втрачений 
вузлик з банкою варення. Блукаючи в тумані, Їжачок чує поклик 
Ведмежати і, поспішаючи назустріч приятелеві, оступається і 
потрапляє в річку; на берег його виносить добрий «хтось» (велика 
риба). Зрештою, Їжачок все ж зустрічається з Ведмедиком; вони 
п'ють чай, гріються біля вогню, і Їжачок згадує про коня - «... як він 
там, в тумані?» 



К 

- А що ти зробив?  
- Жахливу річ. Я не хочу про це говорити.  
- Ну, а нам неохота слухати. 



Король Лев, 1994 

 Жанр: мультфільм, сімейний, мюзикл, драма, 
комедія 

 Країна: США 
 Режисер: Юрій Норштейн 

У величного Короля-Лева Муфаси народжується 
спадкоємець на ім'я Сімба. Вже в дитинстві 
допитливий малюк стає жертвою інтриг свого 
заздрісного дядька Шрама, що мріє про владу.  
Сімба пізнає горе втрати, зраду і вигнання, але 
врешті-решт знаходить вірних друзів і кохану. 
Загартований випробуваннями, він в нелегкій 
боротьбі відвойовує своє законне місце в «Колі 
життя», усвідомивши, що значить бути справжнім 
Королем 



Л 



Леон, 1994 

 Жанр: трилер, кримінал, драма 
 Країна: Франція 
 Режисер: Люк Бессон 

Професійний вбивця Леон, що не знає 
пощади і жалості, знайомиться зі своєю 
чарівною сусідкою Матільдою, сім'ю якої 
розстрілюють поліцейські, замішані в 
торгівлі наркотиками. Завдяки цьому 
знайомству він вперше переживає почуття 
любові, але ... яке коротке життя 
професійного вбивці. 



М 
«Алекс, ну глянь на 
мене: мені 10 років - 
півжиття вже за 
плечима, а я навіть не 
знаю, чи то я чорний в 
білу смужку, чи то білий 
в чорну...» 

- Ми всі тут!  
- Так, ми тут. Ось 
залишилося тільки 
зрозуміти: тут - це де? 



Мадагаскар, 2005, 2008, 2012 
 Жанр: пригоди, сімейний, комедія,  
 Країна: США 
 Режисер: Ерік Дарнел, Том МакГрат 

Четверо випущених тварин з Центрального зоопарку в Нью-
Йорку - лев Алекс, зебра Марті, жираф Мелман і 
гіппопотамиха Глорія - вирішуються втекти. Опинившись 
після корабельної аварії на екзотичному острові 
Мадагаскар, населеному лемурами, мандрівники з жахом 
розуміють, що з міськими звичками їм доведеться 
розпрощатися.  
Тут немає людей, улюблених кліток, смачної годівлі. 
Починається шоу «Останній герой» тільки з тваринами - 
нашим друзям потрібно вижити у незвичному середовищі 
існування, де на кожному кроці підстерігає небезпека ... 



Н - Ви любите живопис?  
- Так, дуже. Люблю Рафаеля.  
- А мені більше подобаються інші черепашки-ніндзя. 



Недоторканні (1+1), 2011 

 Жанр: драма, комедія  
 Країна: Франція 
 Режисер: Олівʼє Накаш, Ерік Толедано 

Постраждавши в результаті нещасного 
випадку, багатий аристократ Філіп наймає в 
помічники людину, яка найменше 
підходить для цієї роботи, - молодого 
жителя передмістя, араба Дрісса, який 
щойно звільнився з в'язниці. Незважаючи 
на те, що Філіп прикутий до інвалідного 
крісла, Дриссу вдається принести в 
розмірене життя аристократа дух пригод.  



О 



Операція «И» та інші пригоди 
Шурика, 1965  
 Жанр: комедія, сімейний 
 Країна: СССР 
 Режисер: Леонід Гайдай 

Три новели об'єднані фігурою головного 
героя - дивакуватого Шурика, який 
потрапляє в найнеймовірніші ситуації ... В 
"Напарнику" він б'ється з хуліганом 
Здорованем, в "Мара" вельми незвичайним 
способом готується до іспитів, а в "Операції 
«И» запобігає «пограбуванню століття», на 
яке йде знаменита трійка - Бовдур, Боягуз і 
Бувалий ... 



П 



Пʼятий елемент, 1997 
 Жанр: комедія, бойовик, фантастика 
 Країна: Франція 
 Режисер: Люк Бессон 

Кожні п'ять тисяч років відкриваються двері між вимірами і 
темні сили прагнуть порушити існуючу гармонію. Кожні 
п'ять тисяч років Всесвіту потрібен герой, здатний 
протистояти цьому злу. XXIII століття. Нью-йоркський 
таксист Корбен Даллас повинен вирішити глобальну задачу 
- порятунок всього роду людського.  
Зло у вигляді розжареної маси, наділеної інтелектом, 
насувається на Землю. Перемогти його можна, тільки лише 
зібравши воєдино чотири елементи (вони ж стихії - земля, 
вода, повітря і вогонь) і додавши до них загадковий п'ятий 
елемент. 



Р 



Рататуй, 2007 

 Жанр: комедія, сімейний, фентезі 
 Країна: США 
 Режисер: Бред Бьорд, Джек Пінкава  

Щур Ремі живе в підвалі пафосного паризького 
ресторану і щодня ризикує життям, здобуваючи на 
кухні шматочки і крихти, що залишилися від 
шедеврів кулінарного мистецтва. Але гурману Ремі 
цього мало - він таємно плекає надію стати 
справжнім шеф-кухарем.  
Родичі Ремі, звиклі харчуватися аби чим, картають 
його за зраду традицій щурячого племені; 
працівники ресторану прагнуть винищити; і лише 
повар Лінгвіні розділяє схильність Ремі до 
нездійсненних мрій. 



С 

«Якщо цей завод виробить хоча б один заряд, який 
вистрілить, я буду дуже засмучений». 



Список Шиндлера, 1993 

 Жанр: драма, історія, воєнний, біографія  
 Країна: США 
 Режисер: Стівен Спілберг 

Стрічка розповідає реальну історію 
загадкового Оскара Шиндлера, члена 
нацистської партії, процвітаючого 
фабриканта, що врятував під час Другої 
світової війни більше тисячі ста євреїв. Це 
тріумф однієї людини, не схожої на інших, і 
драма тих, хто, завдяки йому, вижив в 
жахливий період людської історії. 



Т 



Тиитанік, 1997 
 Жанр: драма, мелодрама 

 Країна: США 

 Режисер: Джеймс Камерон 

У 1997 році прославлений режисер Джеймс Кемерон подарував 
мільйонам кіноглядачів по всьому світу рідкісну можливість 
пережити незабутні хвилини щастя і горя, надії і відчаю, 
познайомивши їх з хронікою трагічної ночі 14 квітня 1912 в своєму 
знаменитому фільмі Титанік.  

Історія кохання, яка потрясла весь світ !!! А своїм творцям в 1998 
році принесла нагороду 11 премій Оскар.  

Історія однієї з найбільших морських катастроф в історії людства. 
З портового міста Саусхемптон відправляється в своє перше 
плавання найбільший у той час корабель - Титанік. Він 
відправляється в Америку, везучи з собою на борту тисячі 
людських надій і доль, серед яких 17-річна Роза Дьюитт Букейтер, 
красива і багата дівчина, що задихається в лицемірному 
буржуазному світі своїх батьків і бідний художник - самоук Джек. 
Творці Титаніка впевнені в непотоплюваності судна, проте зла 
доля посилає назустріч йому величезний айсберг. І романтична 
пригода Рози і Джека переростає в боротьбу зі стихією на 
виживання. На що здатне кохання? Чи врятуються вони? 



У 

«Щастя ніколи довго не 
триває. Щастя все - день, 
година, одна хвилина». 



Украдене щастя, 2006 

 Жанр: драма, мелодрама 
 Країна: Україна 
 Режисер: Андрій Дончик 

"Ти сліпий на очі, на вуха і на розум". Ця цитата - 
ключова для зображення життя зовні 
щасливої родини, яка руйнується на очах у глядачів.  
Дія розгортається в провініціальном українському 
містечку. В центрі сюжету - класичний любовний 
трикутник, сплітається воєдино життя трьох людей: 
Анни, її чоловіка Миколи і коханого Ганни - Михайла. 
Любов, зради, ревнощі, уявні і справжні смерті, 
чудесне "воскресіння", вбивства і покаяння - за 
напруженням пристрастей ця картина навряд чи 
поступиться драмам Шекспіра. 



Ф 

«Життя схоже на коробку шоколадних цукерок:  
ніколи не знаєш, що тобі трапиться». 
  
 



Форрест Гамп, 1994 

 Жанр: драма, мелодрама 
 Країна: США 
 Режисер: Роберт Земекіс 

Від імені головного героя Форреста Гампа, 
недоумкуватого нешкідливого чоловіка з 
благородним і відкритим серцем, розповідається 
історія його незвичайного життя.  
Фантастичним чином перетворюється він у відомого 
футболіста, героя війни, процвітаючого бізнесмена. 
Він стає мільярдером, але залишається таким же 
нехитрим, дурним і добрим. Форреста чекає 
постійний успіх у всьому, а він любить дівчинку, з 
якою дружив в дитинстві, але взаємність приходить 
занадто пізно. 



Х 



Хатіко, 2009 

 Жанр: драма, сімейний 

 Країна: США 

 Режисер: Лассе Халльстрьом  

Фільм поставлений за відомою правдивою 
історією, яка сталася в Японії в 20-х роках. Пес 
щодня проводжав і зустрічав свого господаря на 
вокзалі. Потім господар передчасно пішов із 
життя, але пес протягом 9 років КОЖЕН день о 5 
годині вечора приходив на вокзал зустрічати 
господаря і чекав його до останнього поїзда. 
Японці поставили йому пам'ятник на тому місці, 
де він постійно чекав господаря. 



Ц 



Царство небесне, 2005 

 Жанр: драма, сімейний 
 Країна: США, Великобританія, Іспанія, 

Німеччина 
 Режисер: Рідлі Скотт 

Часи хрестових походів ... Проїжджаючи 
французькі глушини, знатний лицар у 
пошуках приймача примічає молодого 
місцевого коваля Баліана, який втратив все, 
що йому було дорого в цьому житті, і 
пропонує тому почати нове - покликавши за 
собою в Єрусалим ... 



Ч 



Чебурашка і крокодил Гена, 1969 

 Жанр: комедія, сімейний 

 Країна: СССР 

 Режисер: Роман Качанов 

Добрий крокодил Гена працював у зоопарку ... 
крокодилом, а вечорами дуже тужив від 
самотності, поки не дав оголошення про те, що 
шукає друзів. І друзі з'явилися - дівчинка з 
собачкою і Чебурашка - невідоме науці 
створіння, але зате добре і миле. І незабаром 
почалися у них дивовижні пригоди, про які 
розповів у своїй казці чудовий дитячий 
письменник Едуард Успенський. 



Ш Ми приймаємо реальність такою, якою нам її 
підносять. Елементарно. 



Шоу Трумана, 1998 
 Жанр: драма, фантастика 
 Країна: США 
 Режисер: Пітер Уір 

Уявіть собі, що ви раптом починаєте розуміти, що все 
навколо вас - декорації, а люди - актори. Весь ваш світ 
виявляється великим телесеріалом, де ви виконуєте 
головну роль, навіть не підозрюючи про це. Все ваше життя 
- результат роботи автора телешоу, яке ось уже тридцять 
років дивиться вся планета, починаючи з моменту вашого 
народження.  
У такій ситуації опинився Труман, головний герой картини. 
Чи буде він продовжувати жити в безпечному світі, де, як 
він тепер знає, у нього практично немає свободи вибору, 
або все-таки вийде з «гри» і стане сам господарем своєї 
долі, в якій його чекає не запланована сценарієм дівчина? 



Я 



Я і моя тінь, 1995 

 Жанр: комедія 

 Країна: США 

 Режисер: Енді Теннант 

Одна голова - добре, а дві - краще. Говорушка і 
непосида Аманда і тиха, спокійна Елісса - НЕ 
сестрички-близнючки, але, як дві краплі води, 
схожі один на одну, одного разу зовсім 
випадково зустрічаються. Дівчата вирішують 
помінятися місцями, щоб зруйнувати шлюб з 
розрахунку і звести разом два самотніх серця - 
опікунки Аманди - Дайан і батька Елісси - 
Роджера ... 
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