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В С Т У П 

 
Кіно-, телемистецтво – надзвичайно розгалужена 

сфера людської діяльності. Являючи собою продукт 

науково-технічної революції кінця ХІХ – ХХ і ХХІ століть, 

вона органічно і невід′ємно поєднує в собі творчість, 

численні складні технічні технології, величезні 

організаційно-виробничі зусилля та фінансові інвестиції. 
Кіно-, телемистецтво відіграє величезну роль у 

суспільному, політичному, культурному житті людства, 

виконуючи численні соціальні функції, об′єднуючи 

мільярди людей навколо нескінченних інформаційних 

потоків, інтегруючи їх у систему мультикультурного 

загальнолюдського простору.  
Незважаючи на відносно невеликий час існування, 

кіно і телебачення напрацювали неосяжний за обсягом 

змістовий, стилістичний, виражальний потенціал, 

величезний інструментарій творчої діяльності, опанування 

якими є тривалим і достатньо складним процесом, що 

потребує глибокої фахової спеціалізації. Водночас, плідна 

робота в кіно і телебаченні фахівців будь-якої спеціалізації 

неможлива без розуміння специфіки діяльності 

представників усіх інших спеціальностей, які задіяні у 

створенні екранного продукту. 
Тому підготовка творчих фахівців з окремих 

екранних спеціальностей неможлива без глибокого 

опанування знаннями та професійними навичками суміжних 

спеціальностей. До того ж, сучасна система підготовки 

фахівців кіно і телебачення передбачає постійне виконання 

студентами численних функцій, властивих іншим 

спеціальностям. Зокрема, кожен студент, незважаючи на 

спеціалізацію, у ході виконання навчальних робіт 

об′єктивно змушений повністю або частково брати на себе 

функції, властиві іншим спеціалізаціям, а саме – писати 
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сценарії та дикторські тексти, займатись режисурою, 

зйомками на відеокамеру, оформленням екранного 

середовища, записом звуку, монтажем навчальних екранних 

робіт, бути виконавцем внутрішньокадрової дії. Усі ці 

функції в тій чи іншій мірі студент повинен виконувати як 

при створенні власних екранних робіт, так і беручи участь у 

створенні екранних робіт своїх товаришів по навчанню. 
Така специфіка навчального процесу за напрямком 

Кіно-, телемистецтво потребує первинного налаштування на 

колективну, спільну творчу працю, опанування 

різноманітних знань, які є базовими у ході підготовки 

фахівців усіх спеціалізацій. 
Навчальний курс «Вступ до спеціальності кіно-, 

телемистецтво» і є тою першою навчальною дисципліною, 

яка повинна стати відправною точкою усього подальшого 

навчального процесу та вибору індивідуальної спеціалізації 

кожного студента.  
Навчальний посібник написано відповідно до 

програм лекційного курсу «Вступ до спеціальності кіно-, 
телемистецтво», який читається на першому семестрі 

навчання у вищих навчальних закладах, у яких готують 

творчих працівників кіно і телебачення. 
Посібник має ознайомити студентів зі специфікою 

кіно і телебачення, їх суспільними функціями, надати 

первинні теоретичні уявлення про можливості кіно і 

телебачення, особливості їх взаємодії з аудиторією. 
У курсі також розглядаються технологічні й 

організаційні засади кінематографічного й телевізійного 

виробництва, подаються базові відомості з історії кіно і 

телебачення, даються основні поняття про своєрідність 

видів і жанрових форм кіно і телебачення. 
Важливою частиною курсу є знайомство студентів із 

численними екранними професіями, що повинно допомогти 

їм правильно обрати профіль подальшої творчої 

спеціалізації. 
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Мета курсу:  
– закласти підвалини подальшого теоретичного 

вивчення та практичного опанування спеціальністю кіно-, 
телемистецтво; 

– сформувати у студентів розуміння важливості 

кожної з фахових та загальноосвітніх дисциплін у процесі 

подальшого навчання; 
– привчити студентів до комплексного вивчення 

навчальних дисциплін, сформувати прагнення до 

практичної реалізації різноманітних теоретичних знань; 
– допомогти студентам у виборі подальшої фахової 

спеціалізації. 
 
Завдання курсу:  
– викласти базові теоретичні засади кіно-, 

телемистецства, ознайомити студентів із системою понять і 

основною фаховою термінологією; 
– дати уявлення про головні історичні етапи 

формування кіно і телебачення, зокрема українського; 
– познайомити студентів з технологічними та 

організаційними засадами екранної творчості;  
– ознайомити з особливостями функціонування 

кінематографу й телебачення в Україні; 
– надати основні відомості про правову базу 

кінематографічної та телевізійної діяльності в Україні; 
– схарактеризувати суспільні функції кіно і 

телебачення;   
– дати уявлення про види і жанри кіно і телебачення; 
– розповісти про творчо-виробничі професії 

кінематографії і телебачення. 
 
Структура курсу:  

 курс складається з лекційної та практичної частин, 

індивідуальної і самостійної роботи студента та модульної 

контрольної роботи. Підсумки курсу підбиваються у формі 
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іспиту. 
Формами організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів є лекції, семінарські та практичні 

заняття, консультації, індивідуальна науково-дослідна 

робота.   
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 ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ 
 

У ході вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності 

кіно-, телемистецтво» студент повинен засвоїти: 
- основні поняття кіно-, телемистецтва; 
- основні етапи становлення кіно і телебачення; 
- функції кіно-, телемистецтва; 
- систему виражальних засобів кіно-, телемистецтва; 
- зміст творчо-виробничої діяльності працівників 

екранних професій. 
 
Студент повинен уміти: 

- виокремлювати головні структурні елементи 

екранних творів; 
- пояснити значення екранної термінології; 
- створювати найпростіші форми екранних творів 

(фотофільм) із закадровим дикторським 

супроводом. 
 

Місце у структурно-логічній схемі спеціальності: 
Нормативна навчальна дисципліна «Вступ до 

спеціальності кіно-, телемистецтво» є складовою циклу 

спеціалізованої професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» і базою для вивчення 

таких спеціальних дисциплін, як «Сценарна майстерність», 

«Основи режисури», «Кінотелережисура», «Майстерність 

диктора, ведучого телепрограм», «Майстерність оператора 

кіно і телебачення».  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Екранні видовища 
 

ТЕМА 1. Екранні видовища 
Видовища в колі мистецтв. Видовища і видовищні 

мистецтва. Визначення видовища. Процеси соціально значимої 
людської поведінки – універсальний предмет видовищ. 

Класифікація видовищ. 
Функції видовищ. Система засобів масової комунікації та 

властиві їй функції. Суспільне значення ЗМК. Простір і час у 

видовищі. Простір як фізична реальність видовища. Час як 

композиційна основа видовища. Час реальний та художній. 
Виконавець як компонент видовища. Глядач як співтворець 

видовища. Поняття цільової аудиторії. Колективна природа 

створення і сприйняття видовища. Поняття техногенності 

екранних видовищ 
 
ТЕМА 2. Культурно-історичний феномен 

кінематографу 
Природа кіномистецтва. Фактори та історія його 

винаходу. Головні етапи розвитку. 
  
ТЕМА 3. Основні етапи становлення телебачення 
Передумови та процеси появи й розвитку телебачення. 

Значення діяльності Б. Розинга, Б. Грабовського, В. Зворикіна. 

Основні етапи технічного й суспільного розвитку телебачення. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Телебачення як частина системи 

засобів суспільної комунікації 
 
ТЕМА 4. Природа телебачення, його функції та специфіка 
 
ТЕМА 5. Історія та сучасний стан українського 

телебачення. 
Формування українського телебачення. Сучасний стан. 

Перспективи розвитку. 
ТЕМА 6. Технологічні засади кінематографа і телебачення 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Кіно і телебачення як творчість і 

професія 
 

ТЕМА 7. Виражальні засоби екранних мистецтв 
 
ТЕМА 8. Основні види і жанри екранних творів 
  
ТЕМА 9. Екранні професії 
Автори, режисери, продюсери, художники, композитори, 

оператори, ведучі, виконавці, гримери, творчо-технічний 

персонал. Роль техніки в екранній творчості. Важливість 
технічних професій і технічних знань та навичок для творчих 

працівників.  
 
ТЕМА 10. Методика оволодіння професією. 
Вища школа як система навчальних дисциплін. Значення 

кожної з навчальних дисциплін в системі професійної підготовки. 

Теорія і практика. Значення індивідуальної праці. Технологія 
навчання. Методологія професійного творчого перегляду 

екранних творів. Професійна термінологія. Її значення й 
застосування. 
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  Розділ 1. ЕКРАННІ ВИДОВИЩА 
 

Під час еволюційного розвитку Природа виробила 

безліч форм пристосування живих організмів до умов 

навколишнього середовища і, зокрема, до колективного 

співжиття. 
Одна з цих форм – г р а. Її елементи, що існують 

навіть серед тварин і птахів, тим більше є важливою 

формою інтегрування в життя у людини.  
Ще з раннього дитинства люди неначе приміряють на 

себе різні життєві образи і ситуації, проходячи складний 

фізичний, інтелектуальний, емоційний, психологічний шлях 

становлення індивідуальності. 
У людських об´єднаннях, якими ще на ранніх етапах 

розвитку людини як мислячої, колективістської істоти, 

стали рід, плем´я, а пізніше – різноманітні соціальні 

прошарки, ігрові форми пізнання життя сформувались в 

незчисленні сталі форми о б р я д і в. То були і залишаються 

дотепер умовні форми, у яких різноманітні елементи гри 

неначе заміщали відповідні форми життя, надавали їм 

функції захисту, визначення подальшого розвитку тих чи 

інших важливих життєвих процесів. Обряди весіль, 

похорон, різноманітні заклинання шаманів, жерців, 

сільськогосподарські свята і т.п. тисячі років були важливим 

чинником розвитку людства.  
Паралельно йшов процес самоідентифікації людини 

через творче самовиявлення – у танцях, піснях, які імітували 

різні виробничі та соціальні процеси, у показі поведінки 

тварин, людей тощо.  
З часом первинні функції обрядів і творчості – 

навчання, переживання певних процесів, заміщення 

реальності обрядовими діями – поступово переросли в 

самоціль – засоби розваги, повчання, виховання й остаточно 

набули сталих видовищних форм, з-поміж них і 

професійних. При цьому одні форми – музика, живопис та 
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інші зовні втратили ігрові форми; інші – карнавали, 

балагани, театри, танець тощо – не тільки зберегли, але й 

розвинули саме ігрові засади творчого осмислення життя.  
Продовжували розвиватись і модифікуватись й інші 

ігрові форми свідомості, які нині формують величезну 

багаторівневу систему – від високого мистецтва до масової 

культури, від релігійних церемоній до спортивних змагань, 

від інтелектуальних явищ до культурного андеграунду. Усі 

ці різнорівневі форми ігрового, естетичного, колективістського, 

комунікативного проявів людської самореалізації мають 

спільні риси, які дають змогу визначити їх загальне 

формулювання як різних форм видовища.  
За визначенням українського дослідника 

В.Л. Чубасова «видовище – це публічна демонстрація 

процесів соціально-значимої поведінки людини, яку 

організовано в просторі й часі».  
Загалом усі видовища розподіляються на чотири 

великі групи, або роди: обрядово-ритуальні, спортивні, 

мистецькі та балаганні, тобто видовища для людей з 

невибагливим смаком, або таких, що мають місце під часі 

масових гулянь. 
З цього переліку зрозуміло, що не кожне видовище є 

мистецтвом, а тільки те, у якому соціально-значима 

поведінка людини має характер художньої творчої 

діяльності, осмисленої гри. 
Тобто, видовищним мистецтвом є публічна 

демонстрація не самої соціально-значимої поведінки 

людини, а її образу, або ж процесів художньої творчої 

діяльності людини, які організовано у просторі й часі.  
Видовища, у яких поєднано багато різних засобів 

виразності – музика, живопис, акторська гра, звуки, 

різноманітні зображення тощо називаються синтетичними 
і для своєї реалізації вимагають певних, або й дуже значних 

організаційних зусиль та участі різноманітних творчих 

фахівців. 
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Зразками видовищного мистецтва є театр у всіх його 

численних формах, концерти, масові видовища і гуляння, 

цирк.   
Під кінець ХІХ століття людство створило ще одну 

видовищну форму – кінематограф. Як видовище, 

кінематограф являє собою принципово новий рівень 

синтетичного мистецтва. З´явившись на гребені світового 

науково-технічного прогресу, кінематограф поєднав у собі 

величезну сферу технічних засобів фіксації та відтворення 

зображення і звуку та практично всі види мистецтва, багато 
публіцистичних форм осмислення, розкриття світу.  Слід 

одразу підкреслити, що кінематограф є не просто 

синтетичним, але й техногенним видовищем. Під цим 

терміном розуміється об´єктивна залежність форм, методів, 

засобів створення документального чи художнього образу 

дійсності від технічних особливостей виду мистецтва. Ця 

залежність є найзначущою саме в таких техногенних 

мистецтвах, як кінематограф і телебачення. Їх існування 

невіддільне від складного техніко-технологічного 

комплексу. Крім того, саме технічні можливості кіно і 

телебачення значною мірою визначають специфічні тільки 

для них засоби збирання, обробки й поширення 

документальної та художньої інформації.  
Техногенність кіно і телебачення обумовлює і 

величезні можливості драматургічної побудови екранних 

творів, пов´язані з комбінованими та комп´ютерними 

методами утворення віртуальної екранної дійсності. 
Безпосередньо з придатністю тих чи інших 

драматургічних засобів до техногенних вимог кіно і 

телебачення пов´язане і поняття екранності. Його слід 

розуміти як придатність творчого задуму, або літературної 

першооснови для реалізації саме як телевізійного або 

кінематографічного твору, а також придатність певних 

виражальних засобів для їх використання при створенні 

конкретного телевізійного чи кінематографічного твору. 
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Тобто, є драматургічні твори, які доцільно, або 

можливо реалізувати засобами кіно і телебачення, а є й такі, 

які краще реалізувати в театрі, на естраді, або у вигляді 

масових видовищ чи комп´ютерних ігор. 
Щоправда, нині техногенність набуває великого 

значення і в концертній діяльності (використання нової 

звукової техніки, спецефектів, кінематографічних зображень 

на екранах тощо), а також у театрі, де існують такі 

театральні форми, як «латерна магіка». У виставах театрів, 

що використовують методи «латерни магіки», драматургічно 
поєднуються акторська гра, кінокадри, телевізійна 

трансляція реальних подій, динамічно-змістовна світлова дія. 
Однак усе це розмаїття новітніх сценічних 

виражальних засобів є лише похідним від екранних 

мистецтв, перш за все – кінематографу.  
 

Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Що таке видовище?  
2. Які існують види видовищ? 
3. Яким видовищем є кіно і телебачення? 
4. Що таке «екранність»? 
5. Що таке «техногеність»? 
6. Чим відрізняється постановочне видовище від 

документального? 
 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Скласти перелік видовищ, виділивши окремо видовища 

мистецькі та документальні. 
2. Переглянути документальну та постановочні 

телевізійні програми (за власним вибором) та написати 

відгук, в якому проаналізувати які саме складники екранних 

творів дають підставу віднести їх до видовищ. 
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Розділ 2. Культурно-історичний феномен 

кінематографа 
 

Винахід кінематографа – системи фіксації рухомого 

зображення та її публічного показу для колективного 

перегляду, належить французьким підприємцям братам Луї 

та Огюсту Люм’єрам. 22 березня 1895 року вони 

продемонстрували на конференції фотопромисловців власну 

хронікальну стрічку «Вихід працівників з фабрики Люм´єрів 

у Ліоні»; 12 червня відбувся показ першої в світі 

кінохроніки подій – показ стрічки «Прибуття делегатів на 

фотографічний конгрес у Ліоні», а 28 грудня 1895 року в 

паризькому кафе на бульварі Капуцинів Люм’єри провели 

перший у світі публічний кіносеанс, показавши десяток 

коротеньких фільмів, і серед них – «Вихід працівників…», 

«Руйнування стіни», яку демонстрували двічі – з початку, і з 

кінця – неначе стіна відновлювалась, а також – першу 

кінокомедію – «Политий поливальник». 
За кілька років до братів Люм’єр уже були винайдені 

численні технології створення й демонстрації фільмів, однак 

саме вони першими домоглися колективного, публічного 
перегляду фільмів, що значно посилило їх емоційний вплив 

на глядачів. 
Створений Люм’єрами апарат не тільки давав змогу 

знімати фільми, але й копіювати їх і демонструвати на 

зовнішній екран, тобто робив кінопоказ публічним 

видовищем.  
Крім того, вони включили до конструкції своєї 

кінокамери так званий грейферний механізм, який, на 

відміну від попередніх систем кінематографа забезпечував 

рівномірне покадрове пересування плівки в невеликих за 

розмірами знімальній камері та кінопроекторі. Це зробило 

швидкість кінозйомки та кінопроекції стабільними. Зйомка 

та демонстрація фільмів провадились з постійною 
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швидкістю 16 кадрів на секунду (при переході до звукового 

кіно цей стандарт було змінено на 24 кадри), що відповідало 

природному характеру екранної дії в «німому» кіно. 
Екранний світ Люм’єрів переважно був реалістичним 

відображенням життя. Інший – фантазійний світ вивів на 

екрани французький режисер театру фокусів Жорж Мельєс. 

У його стрічках відбувались чудернацькі перетворення, 

циркові трюки; дія багатьох стрічок відбувалась у 

вигаданому світі, як наприклад, в екранізації роману Жюля 

Верна «Подорож на Місяць» (1902).  
Переважна кількість фільмів раннього періоду 

знімалась статично, нерухомою камерою. У достатньо 

великих стрічках могло бути кілька змістовних фрагментів, 

які механічно поєднувались відповідно розвитку змісту. 
Поступове перетворення кінематографа на 

кіномистецтво почалося після відкриття 1900 року 

англійським кінематографістом Джорджем-Альбертом 

Смітом укрупнень екранних об’єктів за допомогою 

наближення камери, або зміни об’єктива. Поєднання різних 

масштабів об’єктів зйомки у послідовну екранну розповідь 

викликало до життя монтаж – властивий кінематографу 

метод побудови екранної драматургії, заснований на зміні 

точок зору на об’єкти показу. Це було революційне 

відкриття, оскільки, з одного боку, активізувало увагу 

глядачів, а з іншого – дозволило авторам фільмів відбирати 

для показу тільки найсуттєвіші елементи екранної дії та 

керувати глядацькою увагою. 
У подальшому вільне оперуванням екранним часом і 

простором за допомогою монтажу і поділу зображення на 

окремі кадри стало нормою екранної мови кіно, зробило 

його справжнім мистецтвом образного відображення 

дійсності. Вирішальну роль у цьому процесі відіграли 

американський режисер Девід Уорк Гріффіт, радянські 

режисери Лев Кулєшов, Сергій Ейзенштейн, Всеволод 

Пудовкін, Дзиґа Вертов. Визначною у цьому процесі є і роль 
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українського режисера Олександра Довженка –майстра 

поетичного екранного світобачення. 
У цьому контексті не можна не згадати ще одну 

культову постать мистецтва «німого» кіно – американського 

режисера та кіноактора Чарльза Спенсера Чапліна.  
Створені ним повнокровні екранні образи остаточно 

змінили ставлення до кінематографа як мистецтва 

зовнішньої дії. Мільйони людей у всьому світі у фільмах Ч. 

Чапліна відчули можливості кіномистецтва розкривати 

найтонші рухи людської душі, гуманістичні ідеали 

суспільного розвитку. 
Наприкінці 20-х років ХХ століття кінематограф 

отримав новий виражальний засіб – звук. Його поява 

докорінно змінила кінематограф, перетворивши видовище, 

побудоване на зовнішньому пластичному виразі на нове, за 

суттю, мистецтво, здатне відображати дійсність у всій 

повноті його звуко-зорового багатства та психологічної 

взаємодії екранних героїв. 
Невдовзі кінофільми збагатились кольором; значно 

розширились та поглибились їхні жанрові форми. 
Вже в перших фільмах братів Люм’єр чітко 

визначився поділ на документальні та ігрові (художні або 

постановочні) фільми. Зокрема, класичними прикладами 

документалістики стала хронікальна стрічка «Прибуття 

поїзда», а ігрового кіно – комедійна мініатюра «Политий 

поливальник». Надалі у практиці кіномистецтва 

сформувались окремі його види – хроніка, документальні, 

науково-популярні, навчальні, ігрові фільми, а також 

мистецтво мальованого чи об’ємно-предметного кіно – 
анімація, або мультиплікація. 

Усередині кожного з цих видів поступово 

виокремлювались і численні жанри – історично сталі 

методи драматургічної побудови та застосування певних 

виражальних засобів. Вибір певного життєвого матеріалу, 

його трактування, визначення мети, використання тих чи 
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інших драматургічних і виражальних форм утворили 

екранні комедії, драми, кіноповісті, вестерни, трилери, 

пригодницькі, фантазійні, військові і ще багато які за 

жанром ігрові фільми, різноманітні жанрові форми 

кінодокументалістики, анімації тощо.  
Такий поділ дозволив значно розширити соціальні 

функції кінематографа, сфери його застосування, розгалузив 

численні професії творців екранних видовищ. І головне – 
зробив кіномистецтво важливою частиною культурного 

життя людства, системи його суспільних комунікацій. 
Органічним складником цього процесу був і розвиток 

кіномистецтва в Україні.  
Український кінематограф розпочався аматорськими 

хронікальними зйомками харківського фотографа Альфреда 

Федецького, зробленими 1896 року і тоді ж показаних у 

Парижі. 
Однак надалі переважна більшість хроніки знімалась 

українськими кінематографістами у системі зйомочних 

пунктів фірми «Пате». 
Проте окремі підприємці постійно створювали 

фільми на українську тематику. Зокрема, популярністю у 

глядачів користувались екранні уривки з відомих 

українських драм та комедій, наприклад «Шельменко-
денщик» у виконанні акторів труп Садовського та 

Саксаганського. В одному з фільмів грала навіть видатна 

українська артистка Марія Заньковецька. 
На теренах України було чимало кінотеатрів. 

Зокрема, високим рівнем кінопоказу, розкішними залами 

відзначалися кінотеатри Шанцера в Києві. В одному з них – 
на нинішній вулиці Городецького, навіть виступав 

уславлений французький комік Макс Ліндер.  
Першим автором українського ігрового фільму став 

катеринославський кіномеханік та оператор-хронікер, що 

працював на фірму «Пате», Данило Сахненко. 1911 року він 

поставив невелику стрічку «Облога Січі», а також зняв 
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фрагменти спектаклів української театральної трупи 

М. Садовського за участю М. Заньковецької «Мати-
наймичка» та «Наталка-Полтавка». 

Високохудожніми екранними творами стали ігрові 

кінострічки «Два дні» (1926), «Нічний візник» (1928) за 

участю блискучих українських акторів Івана Замичківського 

та Амвросія Бучми. 
Важливий етап становлення світового кіномистецтва 

– творчість кінорежисера Олександра Довженка. У його 

фільмах «Звенигора» (1927), «Арсенал» (1928), «Земля» 

(1930) сформувався напрям поетичного кіно, який надалі 

активно вплинув на формування мови кіномистецтва. 
Визначним внеском у скарбницю світового кіно став 

український період творчості кінодокументаліста Дзиґи 

Вертова. У фільмах «Одинадцятий» (1928), «Людина з 

кіноапаратом» (1929), «Симфонія Донбасу» остаточно 

сформувався особливий авторський жанр документального 

кіно – образно-публіцистичний документальний фільм. 

Творчість Дзиґи Вертова стала поштовхом для усього 

подальшого розвитку документального кіно як виду 

мистецтва.  
Непересічне явище в розвитку ігрового 

кіномистецтва – українська школа поетичного кіно 1964–

1972 років. Вона органічно поєднала правду національних 

характерів з особливостями народного фольклору, народної 

філософії буття, на новому рівні кінематографічної 

образності розкрила можливості звуко-зорової палітри 

екранних виражальних засобів. Символом цього напрямку 

стала картина режисера С. Параджанова, оператора Ю. 

Іллєнка, художника Г. Якутовича, композитора М. Скорика 
«Тіні забутих предків» (1964). 

Сучасний кінематограф, глибоко засвоївши традиції 

попередників, збагатився величезними технічними 

можливостями комп’ютерної ери, набув практично 

необмежених засобів реалізації творчої фантазії митців 
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екрану. 
Однак головним для нього залишилось те, що складає 

першооснову кіно як видовища – розкриття соціально 

значимої людської поведінки, духовного світу людини, 

сповненого активним сприйняттям безмежного розмаїття 

явищ дійсності. 
 

Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Що саме винайшли брати Люм′єр? Коли це сталося? 
2. Які загальні ознаки кінотворів вирізнились у фільмах 

братів Люм′єр? 
3. Яким був творчий напрямок екранної діяльності братів 

Люм′єр? 
4. Яким був творчий напрямок екранної діяльності 

Жоржа Мельєса? 
5. Коли і ким було закладено творчі засади кіномонтажу? 
6. У який період сформувався український кінематограф? 
7. Хто був першим українським кінорежисером? 
8. Які ви знаєте перші значні мистецькі досягнення 

українського кіно? З іменами яких майстрів вони пов′язані? 
9. З чиєю творчістю пов′язані найвищі здобутки 

українського кіномистецтва «німого» періоду? 
10. Що є першоосновою мистецтва кіно? 

 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Ознайомитись із творчою біографією першого 

українського кінематографіста А. Федецького. 
2. Переглянути фільми «Два дні» режисера Г. Стабового 

та «Нічний візник» режисера Г. Тасіна і записати власні 

враження. 
3. Знайти та відтворити на ноутбуці (бажано у вигляді 

слайд-шоу) галерею портретів піонерів кінематографа, 
зокрема українського. 
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Розділ 3. Основні етапи становлення 

телебачення 
 
Майже весь історичний час існування кінематографа 

поруч з ним визрівав та формувався ще один вид видовища 

– телебачення. 
Прагнення створити технічний засіб, за допомогою 

якого можна було б бачити на відстані, – давня ідея багатьох 

учених. Однак тільки 1880 року російський фізик і біолог 

Порфирій Іванович Бахметьєв запропонував створити 

прилад, у якому зображення повинно було розкладатись на 

окремі елементи для їх наступного передавання на відстань. 

Цей майбутній прилад, який так і не був створений, 

П. Бахметьєв назвав «телефотографом». Майже одночасно 

ідею послідовного передавання елементів зображення 

висловив португалець Адріанові ді Пайва. 
У грудні 1884 року цю ідею вдалося перевірити 

експериментально. Саме тоді німецький студент Пауль 

Ніпков винайшов так званий «диск Ніпкова», 

запатентований ним 15 січня 1885 року. 
То був світлонепроникний диск з малесенькими 

отворами, які були зроблені спіралевидно вздовж країв 

диску. 
Коли диск обертався, світло послідовно проходило 

через кожний отвір, тобто посилався один елемент 

зображення, або один кадр. Свій винахід Ніпков назвав 

електричним телескопом для відтворення об´єктів, що 

світяться, і …забув. 
Лише через багато років цю ідею було покладено в 

основу так званого механічного телебачення за допомогою 

диска Ніпкова, а в Німеччині його ім´ям навіть було названо 

телецентр. 
Сучасне ж електронне телебачення свої витоки 

пов´язує з іменами кількох видатних фізиків. 
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Американський вчений Уіллоубі Сміт 1873 року відкрив 

явище так званого «внутрішнього фотоефекту» в селені, 

завдяки якому надалі стало можливим отримувати 

зображення на екрані телевізора. 
Німецький учений Генріх Герц 1887 року провів 

плідні досліди з вивчення цього явища та відкрив явище 

«зовнішнього фотоефекту» – здатності деяких металів 

випромінювати електричні сигнали під дією 

електромагнітного опромінення.  
1879 року британець Уільям Крукс створив так звану 

«електронну трубку» – прилад, який дозволив встановити, 

що електронні промені, що їх утворює один з електричних 

полюсів трубки – катод, можуть відхилятися магнітним 

полем. 
1888 року російський вчений Олександр Столєтов 

ретельно дослідив зовнішній та внутрішній фотоефекти і 

створив фотоелемент – прилад, який міг сприймати 

світлові сигнали і перетворювати їх на електричні.  
1895 року німецький фізик Карл Браун удосконалив 

трубку Крукса, розробивши трубку власного імені, у якій 

промінь розвертався за допомогою дзеркала, що 

обертається.  
Через 11 років (10 жовтня 1906) співробітники 

К. Брауна отримали патент на використання трубки Брауна 

для передачі зображень, а один з них – М. Дікман, розробив 

принцип фототелеграфного пристрою, у якому суміщалися 

трубка Брауна та диск Ніпкова.  
Величезне наукове і психологічне значення для 

подальших спроб винайти спосіб передавання зображення 

на відстань мали винахід Олександром Поповим (березень 

1895 року) та Гульєльмо Марконі (червень 1895 року) радіо, 

а також винахід братами Люм´єр кінематографа (грудень 

1895 року). 
1907 року російський учений, професор Санкт-

Петербурзького технологічного інституту Борис Львович 
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Розінг (1869–1933) розробив принципи і схему роботи 

електронного телебачення і того ж року подав заявку на 

патент про винахід способу отримання рухомих зображень 

за допомогою розробленого ним електронно-променевого 

приладу. 
9 травня 1911 року по дротах він отримав на 

скляному екрані електронно-променевої трубки – прообразі 

сучасного телевізора, перше телевізійне зображення – 
решітку, яку було розміщено попереду об´єктива 
передавача. 

А у вересні 1913 року професор Б.Л. Розінг у 

лабораторних умовах першим застосував повну сучасну 

схему отримання телевізійного зображення за допомогою 

електронно-променевої трубки з катодом, що нагрівався, і 

магнітним фокусуванням променя. Так Б.Л. Розінг став 

батьком телебачення, незважаючи на те, що це винахід 

колективний. 
Сам термін «телебачення» було введено до наукового 

обігу ще 1900 року в доповіді «Сучасний стан питання про 

електробачення на відстані (телевізування)», яку зробив на 

Всесвітньому конгресі електротехніків у Парижі штабс-
капітан російської армії Костянтин Перський. 

Цікавою сторінкою в історії телебачення є винахід 

оригінальної системи електронного телебачення 

українським винахідником Борисом Грабовським. 
Борис Павлович Грабовський (1901–1966) – син 

українського поета-революціонера Павла Арсеновича 

Грабовського. Батько помер у засланні через рік після 

народження сина. 
На початку 20-х Борис Грабовський стає студентом 

підготовчого відділення Середньоазіатського університету в 

Ташкенті та одночасно працює лаборантом, займаючись 

дослідами з фізики. Саме тоді він знайомиться з роботами 

Б.Л. Розінга, захоплюється ідеєю телебачення і насамперед 

створює катодний комутатор – прилад для швидкого 
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перемикання електричних сигналів, який давав змогу 

реалізувати принцип розгортання електромагнітних 

сигналів на екрані майбутнього телевізора. 
Тимчасово переїхавши до Саратова, Б. Грабовський 

разом з математиком Піскуновим і фізиком Поповим 

розробив проект телеустановки, яка не потребувала 

механічного розкладання світлових сигналів за допомогою 

диска Ніпкова, а дозволяла зробити телевізійний передавач і 

приймач повністю електронними. 8 листопада 1925 року 

винахідники зустрілись із Б.Л. Розінгом у Ленінграді. 

Професор дав винаходу схвальний відгук. Однак патент на 

«телефот» – першу у світі повністю електронну систему 

телебачення, вдалося отримати лише 1928 року. 
Після тривалого періоду практичних експериментів і 

не зовсім вдалого виготовлення елементів обладнання на 

ленінградському заводі «Світлана» Б. Грабовський 

повертається до Ташкента, де за підтримки керівництва 

республіки допрацьовує винахід. 
26 липня 1928 року університетська комісія побачила 

на маленькому екранчику обличчя помічника 

Б. Грабовського Івана Бєлянського. 
А 4 серпня апаратуру встановили на ташкентській 

вулиці й уперше у світі отримали телевізійне зображення 

поза лабораторією. Камера-передавач стояла за 30–40 метрів 

від приймача. На екрані ще не зовсім чітко, але було видно 

вулицю, людей, трамвай, що рухався. 
Надалі події розгорталися невтішно. Винахідники 

відіслали апаратуру до Москви поїздом. Коли вони самі 

прибули до столиці, виявилося що апаратура дорогою 

розбилась. 
Не маючи можливості продемонструвати її дію, 

Б. Грабовський отримав негативний відгук на свої 

обґрунтування. Подальші спроби теоретично переконати 
столичних учених, які того часу були зайняті реальним 

втіленням механічного телебачення, були марними. 
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Отож Б. Грабовський, переїхавши до киргизького 

Бішкека, зайнявся винахідництвом інших апаратів та 

механізмів. 
Через багато років – у середині 60-х, Борис 

Грабовський отримав кілька офіційних вітчизняних та 

міжнародних підтверджень свого пріоритету на «телевізійне 

пересилання за допомогою електронних пристроїв». 

Незадовго до смерті він отримав звання Заслуженого 

винахідника Узбекистану. 1977 року в Ташкенті було 

відкрито Музей електронного телебачення імені Бориса 

Грабовського. 
Історія винаходу телебачення знайшла своє 

відображення і в романі американського письменника 

Мітчела Уілсона «Брат мій – ворог мій», безперечно 

написаного за матеріалами, які наприкінці 20-х, або на 

початку 30-х років були кимось викрадені з архіву Вищої 

Ради Народного Господарства СРСР та передані на Захід. 

Однак у тому романі винахідником телебачення було 

названо вигаданого американського вченого. 
Внесок Б.П. Грабовського в історію електронного 

телебачення безсумнівний. Однак реального впливу на його 

подальше самостійне створення у США він не мав. 
Честь цього нового і на цей раз – 

високотехнологічного відкриття, цілком належить інженеру-
винахіднику В.К. Зворикіну, який усе життя вважав себе 

учнем Б.Л. Розінга, але знаходячись у післяреволюційній 

еміграції у США, не міг знати про ташкентське досягнення 

Бориса Грабовського. 
Володимир Козьмович Зворикін (1889–1882) – родом 

з російського міста Муром, син судновласника, купця 

першої гільдії. Талановита родина дала ще одного відомого 

вченого – професора Київського політехнічного інституту 

Костянтина Зворикіна – видатного фахівця в галузі 

технології машинобудування. 
Студент Санкт-Петербурзького Технологічного 
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інституту Володимир Зворикін протягом двох років 

постійно допомагав в експериментальних дослідженнях 

професору Б.Л. Розінгу, займаючись виготовленням 

приладів, пов´язаних з дослідами зі створення телевізійної 

апаратури. 
Потім було стажування в Парижі, Німеччині. Після 

початку Першої світової війни В. Зворикін повертається на 

батьківщину, служить у військовій радіостанції, викладає 

радіосправу в офіцерській школі. 
Події громадянської війни, смерть батька, розорення 

родини, загроза арешту змушує колишнього офіцера з 

величезними труднощами та небезпечними пригодами 

добратися через Сибір до… Архангельська, а далі – до 

Сполучених Штатів у якості уповноваженого Сибірського 

уряду із закупівлі радіостанції.  
У січні 1919 року В. Зворикін повертається до 

Омська, а невдовзі з новими дорученнями технічного 

характеру повертається до США та деякий час працює в 

ніким ще не розформованій Закупівельній комісії 

Тимчасового Російського уряду. Канцелярська робота його 

не задовольняє і В. Зворикін пропонує свої послуги різним 

електротехнічним компаніям. Попрацював у фірмі 

«Вестінгауз», перейшов до іншої, потім повернувся і 

нарешті зацікавив керівництво «Вестінгаузу» ідеєю 

створення телевізійної апаратури. 
1923 року В. Зворикін створив перший зразок 

повністю електронної системи телебачення, отримавши, 

зокрема, патент на видатний винахід – передавальну трубку 
з мозаїчним фотокатодом. Уперше в ній був застосований 

принцип накопичення зарядів, які отримуються від 

точечних фотоелементів. Це значно посилило 

світлочутливість системи. Новий прилад було названо 

«іконоскопом» (від грецьких слів «зображення» та 

«бачити»). Надалі іконоскоп став головною частиною 

телевізійних камер, однак для того, щоб зображення стало 
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чітким, треба було провести величезну роботу. 
Але керівництво «Вестінгаузу» вирішило, що 

розпочинати роботи з непередбаченим результатом не має 

сенсу і переключило В. Зворикіна на розробку 

фотоелементів для звукового кіно, перспективність якого 

вже ні в кого не викликала сумнівів.  І тільки 1929 року 

він отримує можливість продовжити роботи зі створення 

телебачення. Таку можливість надав йому ще один емігрант 

з Росії, визначний підприємець Давид Сарнов – президент 

величезної компанії RCA («Radio Corporation of America»). 

Наприкінці того ж року винахідник створює приймальну 
електронну трубку – кінескоп – основу сучасних телевізорів. 
Ціною величезних витрат і нескінченних дослідів 
В. Зворикіну вдалося 1931 року створити і повністю 

працездатний іконоскоп, і усю технологічну структуру 

телетрансляції та її прийому.  
Слід вказати, що одночасно винайшов і того ж 1931 

року, але раніше за В. Зворикіна запатентував іконоскоп та 

розробив працездатну систему електронного телебачення 

молодий тоді радянський вчений, а надалі – визначний 

фахівець у галузі телебачення професор С.І. Катаєв. 
1932 року на найвищій будівлі Нью-Йорка – 

хмарочосі Емпайр стейт білдінг було встановлено 

передавальну телевізійну станцію і розпочато 

експериментальні передачі електронного телебачення. 
1933 року, під час тріумфального відвідування 

багатьох провідних радіолабораторій Європи з доповідями 

про винаходи, В. Зворикін їде і до Радянського Союзу, де 

робить доповіді і знайомиться з роботами радянських 

учених у галузі телебачення, які вразили його своїм рівнем. 
Учений ще кілька разів приїжджав на батьківщину, 

з´ясовував питання величезної угоди з поставок до СРСР 

фірмою RCA різноманітного електронного обладнання для 

майбутнього електронного телецентру, але зрештою 

повернувся до США, де продовжив надзвичайно плідну 
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роботу із вдосконалення техніки телебачення, не 

зупиняючись, на жаль, і перед прямими запозиченнями 

робіт радянських учених, зокрема, повторивши схему так 

званого електронного помножувача Л. Купецького. 
Серед багатьох новаторських розробок В. Зворикіна 

надалі були численні різноманітні електронні прилади, 

серед них: танкові прилади нічного бачення, різні типи 

електронних мікроскопів, медичні електронні прилади. 
Роботи В.К. Зворикіна остаточно поклали край 

спробам багатьох учених удосконалити численні системи 

механічного телебачення та визначили єдиний 

магістральний шлях розвитку телевізійної техніки – 
електронний. 

2 листопада 1936 року британська радіокомпанія Бі-
Бі-Сі почала регулярні телевізійні трансляції за допомогою 

електронного телебачення системи фірми «Емі-Марконі» з 

розгортанням зображення на 405 рядків.  
Не дивно, адже одним з керівників «Емі-Марконі» 

був колишній петербурзький учень професора Б. Розінга 

Айзек Шенбер. 
Саме ця дата вважається початком регулярного 

телевізійного мовлення у світі, оскільки якість зображення 

та зниження вартості телевізорів привели до швидкого 

збільшення кількості їх власників. Телебачення ставало не 

тільки регулярним, але й масовим видовищем. 
 9 березня 1938 року почалося пробне електронне 

телевізійне мовлення з розгортанням зображення на 343 

рядки з телецентру на Шаболовці через Шуховську башту, 

яку ще в середині 20-х років було збудовано за проектом 

інженера В. Шухова для радіостанції імені Комінтерна. 
10 березня 1939 року почалися регулярні телевізійні 

передачі Московського електронного телецентру з 

розкладом на 343 рядки. 
30 квітня 1939 року почалися регулярні телевізійні 

трансляції у США (Нью-Йорк). Кожного вечора їх могли 
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дивитись 200 власників телевізорів. Телевізори не мали 

звуку і доводилося приймати звук на певній хвилі 

радіоприймача. Однак на грудень 1941 року у США було 

вже 7,5 тисяч приймачів, а регулярні програми вели вже 10 

телевізійних станцій. 
15 грудня 1945 року Московський телецентр першим 

у Європі відновив регулярні телевізійні трансляції. 
Основою програм передвоєнного регулярного 

телебачення були концерти. У Великобританії переважали 

комедійні сценки, виступи акторів кабаре. Постійно 

демонструвалися спортивні змагання. Компанія Бі-Бі-Сі 

швидко налагодила виїзні трансляції, зокрема з провідних 

лондонських театрів. Саме в цей період було закладено 

високу зображальну культуру англійського телебачення.  
Французи полюбляли номери із програми кабаре, а 

також цирку. Регулярно виступали по телебаченні актори 

Паризької опери – співаки і танцюристи. Розважальні 

програми не припинялись і під час німецької окупації. 
У Німеччині, де телебачення спробували зробити 

активним засобом пропаганди, концертні номери йшли у 

сусідстві з виступами партійних функціонерів, виховними 

програмами для молоді. Однак іноді з´являлись і 

постановочні програми, зокрема, спеціально написана для 

телебачення опера. 
Тематично репертуар телебачення США з довоєнних 

часів змінився мало. То були кінофільми зі старого 

голлівудського доробку, фільми про подорожі, концертні – у 

більшості комедійні – номери, кулінарні програми, а також 

виїзні трансляції зі спортивних змагань, показів мод, різних 
виставок.  

Досить швидко почали показувати рекламу, однак 

компанії оплачували тільки її виробництво, а ефірний час 

отримували безкоштовно – телебаченню вигідно було 

чимось заповнювати програму. 
Перша оплачена телевізійна реклама пройшла на 
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американському телебаченні 1 липня 1941 року. Це була 

реклама годинників марки «Булόва». 
Фільми і концерти були головними «номерами» 

телевізійної програми електронного телебачення в СРСР. 

Однак дуже швидко в ефірі з´явилися перенесені до студії 

кращі спектаклі московських театрів, зокрема, «Горе з 

розуму» Малого театру, «Пікова дама» Великого театру, 
«Анна Кареніна» МХАТу. 

З кадрів кінохроніки монтувався тележурнал 

«Радянське мистецтво», 
Величезною подією було створення двох програм, які 

сьогодні мали б назву «ток-шоу», або «Блакитний вогник»: 

зустрічі з ветеранами Першої Кінної армії та учасниками 

льодового дрейфу екіпажу криголама «Сєдов», поєднані з 

концертами. 
1 вересня 1938 року відкрився Дослідний 

електронний телецентр у Ленінграді. За наявності лише 

однієї камери і крихітної студії, телевізійники змушені були 

зосередитись на крупнопланових показах і першими почали 

виступи в кадрі телевізійних ведучих та оповідачів. 
Незважаючи на те, що дуже обмежене коло глядачів 

(в СРСР, зокрема, телевізори мали, здебільшого, керівники 

високих рангів у Москві та Ленінграді; перед війною їх 

почали встановлювати в клубах і робітничих гуртожитках) 

не було вимогливим, сприймаючи телебачення як диво 

науково-технічного прогресу, перші телевізійники 

намагалися зробити програми різноманітними, прагнули 

тематичного і видового розмаїття, орієнтуючись насамперед 

на принципи редакційно-тематичної побудови 

радіомовлення. 
Загалом, передвоєнне телебачення в усьому світі 

було періодом пошуку власного телевізійного матеріалу, 

нових виражальних засобів, визначення своєрідного місця, 

яке телебачення могло б зайняти поруч з радіо, газетами, 

кінематографією.  
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Контрольні запитання для самоперевірки 
 
1. Коли і ким було висунуто реальну ідею створення 

телебачення? 
2. Який винахід було покладено в основу систем 

механічного телебачення? 
3. Хто і коли вперше експериментально довів можливість 

телевізійного мовлення? 
4. Хто такий Борис Грабовський? В чому сутність його 

винаходу? 
5. Який винахідник відкрив еру електронного 

телебачення? 
6. Коли розпочалося регулярне телевізійне мовлення? 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Скласти принципову технічну схему електронного 

телевізійного мовлення. 
2. Дослідити біографію Бориса Грабовського. 
3. Дослідити науково-технічну діяльність Володимира 

Зворикіна.  
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Розділ 4. Природа, екранна специфіка та функції 

телебачення  
 
Телебачення, яке завдяки поєднанню трансляції і 

творчості, мистецтва і журналістики містить у собі майже 

всі форми видовища, мистецтва, масової інформації, а тому 
є комплексним видовищем, без сумніву, є найбільшим 

соціально-культурним явищем другої половини ХХ 

століття.  
Воно суттєво вплинуло на розвиток цивілізаційних 

процесів у всьому світі, на подальшу глобалізацію 

суспільно-політичного, економічного, культурного життя 

людства, докорінно змінило культурний побут мільярдів 

людей. Разом з тим, телебачення вплинуло і на 

безпосередній розвиток самої культури, ставши водночас і 

ретранслятором найкращих культурних і мистецьких явищ, і 

творцем ще небаченого потоку масової культури, 

розрахованої на невибагливий культурний рівень 

величезних мас людей.  
Усі ці особливості пов´язані з винятковою мірою 

екранної достовірності, одномоментного систематичного 

впливу, якими телебачення відрізняється від інших засобів 

суспільної комунікації.  
Крім того, телебачення внесло принципово нові риси 

і в давні засади видовищної природи. Так, однією з 

характерних рис телебачення як нової форми обрядовості є 

програмна структура, завдяки якій у певні дні, у певний 

час відбуваються однакові екранні «події» – показуються 

фільми, або новини, або обов´язковий суботній «Голубий 

вогник», як у радянські часи, чи щорічна новорічна 

демонстрація «Іронії долі, або з легким паром!». 
Своєрідним телевізійним обрядом стало чекання 

певних передач у певний час, суттєво змінивши тим самим 

характер колективних форм спілкування. 
Активно вплинуло телебачення і на формування 
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жанрових особливостей, виражальних засобів журналістики, 

кіно, театру, естради, музичного мистецтва, інтегрувавши в 

собі майже весь історичний творчий досвід цих сфер 

духовної діяльності.   
Кінематограф і телебачення – екранні видовища, 

яких поєднує спільна форма існування – розкриття дійсності 

за допомогою драматургічної побудови окремих елементів 
(кадрів) звуко-зорового комплексу, що утворюється за 

допомогою технічних засобів фіксації звуку і зображення. 
У телебачення і кіно майже однакова система 

зображальних і звукових виражальних засобів і звуко-
зорового монтажу. Кадр, ракурс, рух, тональність, грим, 

костюм, шуми, музика, слово і т. ін. – застосування кожного 

з цих виражальних засобів у кіномистецтві й телебаченні 

має однаковий зміст. 
І телебачення, і кіно здатні здійснювати необмежену 

кількість повторів окремих екранних творів і корегуються 

тільки особливостями умов колективного в кіно та 

індивідуального – на телебаченні, перегляду.  
Багато спільного і в системі функціональних 

обов´язків працівників кіно і телебачення. 
Однак є між кіно і телебаченням є і принципові 

розбіжності. Головним і визначальним серед них є умови 

екранного сприйняття. Природа сприйняття 

кінематографічних творів у всій повноті їх емоційного 

впливу на глядача – суто колективна.  
Як наслідок, твори кіномистецтва звертаються до 

обмеженої колективної аудиторії і їх головним завданням є 

емоційний, образний вплив на глядача, пізнання дійсності 

через систему художніх образів.  
Навпаки, телевізійний перегляд – психологічно 

завжди глибоко індивідуалізований, але й слугує 

інструментом одномоментного впливу на мільйони людей. 

Телебачення почалося як технологія прямої трансляції 

реальних подій у час їх звершення. Ця особливість, що 
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викликає великий ступінь глядачевої довіри до правдивості 

подій, наклала відбиток і на всю подальшу діяльність 

телебачення як засобу масової комунікації. 
Телебачення використовує насамперед 

індивідуалізовані засоби екранного діалогу з глядачем, 

методи логічного інформування й переконання глядача. Ця 

особливість відповідним чином корегує і використання 

різноманітних засобів екранної виразності, роблячи їх не 

такими емоційними, підкорюючи більше оповідним, ніж 

образним завданням. 
Така специфіка визначила особливе місце конкретної 

людини на телевізійному екрані, визначну роль телевізійних 

ведучих і синхронного слова, яке є власним виразом думки 

реальної людини. 
Особливості телебачення накладають і певні 

обмеження на методи фіксації зображення. На телебаченні 

воно більше зосереджується на проявах людської поведінки, 

екранного мислення.  
Порівняно невеликі розміри телевізійного екрана 

диктують і певну стриманість у створенні екранних образів і 

атмосфери подій за допомогою динамічного зображення, 

тональної та колористичної гами. 
Однак це не означає зниження творчих критеріїв у 

підході до вибору виражальних і монтажних засобів. Адже 

головним драматургічним фактором телебачення є екранне 

слово, людська думка і всі інші складники телевізійного 

мовлення передусім підкорені завданню зробити вплив 

слова і думки на глядача якомога ефективним і 

захоплюючим.  
Звичайно, сила образного, емоційного впливу 

кінематографічного твору на глядача є дуже великою, однак 

у телебачення є інший ефективний інструмент 

комунікативного спілкування – так званий телевізійний 

«ефект присутності». 
Ефект присутності, який ще називають «ефектом 
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цьогохвилинності» – це властивий телебаченню 

психологічний ефект сприйняття екранного видовища як 

такого, що створює ілюзію безпосередньої участі глядача в 

екранних подіях. Він базується на здатності телебачення до 

індивідуалізованого діалогічного контакту з телеглядачем 

на основі психологічного спілкування з реальними людьми 

на телеекрані. 
Пряма, нехай навіть і фіксована, телевізійна 

трансляція приваблює здатністю до прямого спостереження 

картин життя в реальному безумовному вигляді і часі. Певна 

міра співучасті телеглядача з екранними подіями розкрила 

абсолютно нові, небачені можливості впливу на аудиторію 

через синтез зображення і слова, провідником якого 

виступає конкретна особа, індивідуальність. Живий, 

безпосередній розвиток події, яка відбувається на наших 

очах (або начебто на наших очах), створює своєрідну 

атмосферу співучасті в подіях «життєвого потоку». 

Психологічно в цю ж систему, властиву насамперед за все 

документальному телебаченню, включаються і його художні 

форми. Це відбувається на основі властивої телебаченню 

програмної структури, циклового, багатосерійного 

принципу показу телепрограм і телефільмів, які дозволяють 

глядачеві умовно переживати емоційні стани в атмосфері 

начебто реального часу. 
Певною мірою саме програмність телевізійного 

мовлення вже налаштовує глядача на ситуацію начебто 

власної присутності при тих чи інших екранних подіях. 
Одним з найважливіших понять телевізійного 

мовлення є поняття цільової аудиторії. Йдеться про 

конкретні групи телевізійних глядачів, на які розраховане 

мовлення того чи іншого каналу, зміст певних телевізійних 

програм. Орієнтація на ту чи іншу цільову аудиторію 

формують і загальну тематику телевізійних каналів, і 

принципи організації щоденного програмування, і зміст та 

форму окремих екранних творів.  
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Чітке уявлення про певні категорії глядачів, які 

дивляться телепрограму телеканалу в певний час, дає змогу 

якнайповніше використати мистецький потенціал творців 

телепрограм та ефективно реалізувати притаманні 

телебаченню як засобу масової комунікації суспільні 

функції. 
До таких функцій відносяться: 
- інформаційна, тобто здатність поширювати 

інформацію;  
- культурно-просвітницька, тобто розповсюдження 

певних культурних, цивілізаційних норм певного 

суспільства, здобутків культури і науки;   
- інтегративна – функція інформаційного та 

психологічного об´єднання окремих глядачів у суспільну 

єдність;  
- управлінська, або ж соціально-педагогічна – та, що 

орієнтує глядачів на дотримання певного способу життя, 

пропагує певні політичні, економічні, суспільні погляди. 

Реалізація цієї функції великою мірою залежить від того, у 

чиїй власності перебуває певний канал;  
- організаційна – вона базується на здатності певних 

телеканалів самостійно організовувати проведення 

суспільних акцій, наприклад благодійних чи меморіальних 

(запалення свічок з певного приводу тощо);  
- освітня, тобто така, що забезпечує проведення 

дистанційного навчання, оволодіння певними знаннями та 

вміннями (вона реалізується за допомогою навчальних 

телепрограм різного спрямування);  
 - рекреативна, тобто така, що сприяє відпочинку, 

відновленню сил (до неї зараховуються, зокрема, 

розважальні, концертні, спортивні, фільмові програми 

тощо).  
Чітке розуміння суспільних функцій телебачення 

стосовно тої чи іншої цільової аудиторії, яка може 

змінюватись у залежності від часу перегляду телепередач, 
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формують не тільки свідоме ставлення до окреслення теми 

екранних творів, вибору їх жанру, організації драматургії, 

добору необхідних виражальних засобів, але й високе 

почуття соціальної відповідальності – одного з важливих 

фундаментальних чинників екранної творчості.  
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Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Якими є головні особливості телебачення як частини 

ЗМІ? 
2. Які основні виражальні засоби телевізійної творчості? 
3. У чому єдність та розбіжності між кіно і телебаченням? 
4. Що таке цільова аудиторія? У чому значення цього 

поняття? 
5. Які суспільні функції властиві телебаченню? 

 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Переглянути підсумковий випуск новин на одному із 

загальнонаціональних каналів і визначити яким чином 

реалізуються суспільні функції телебачення. 
2. Визначити цільові аудиторії програм одного з 

національних каналів протягом одного дня телевізійного 

мовлення. 
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Розділ 5. Історія та сучасний стан українського 

телебачення 
 
В Україні перші спроби розпочати механічне 

телевізійне мовлення перервала війна. 
І лише 6 листопада 1951 року Київський електронний 

телецентр вийшов в ефір з фільмом «Велика заграва», а на 

другий день техніки викотили дві камери на вулицю і 

забезпечили трансляцію з Хрещатика святкового параду на 

622 телевізори, які вже з´явились у місті. 
Першим художнім керівником Київської студії 

телебачення був заслужений діяч мистецтв УРСР, учень 

О.П. Довженка Михайло Казнєвський, першим оператором 

– Костянтин Куляєв, асистентом режисера – Катерина 

Ліференко, першим художником – Соломон Зарицький –  
ветеран українського кіно, художник відомих стрічок 

«Джеммі Хіггінс», «Шкурник», «Велике життя»; перші 

диктори – Новела Серпіонова, Ольга Даниленко.  
Після того майже п´ять років київське телебачення 

виходило в ефір двічі на день, переважно демонструючи 

художні, документальні та науково-популярні фільми й 

новини. Однак вже 1 травня 1952 року в ефір вийшла перша 

музична програма – концерт майстрів Київського театру 

опери і балету імені Т.Г. Шевченка. 
1953 року був збудований Київський телецентр на 

Хрещатику. 1954 року з´явилась перша ПТС – пересувна 

телевізійна станція. Це було революційним проривом у 

мовленні, хоча станція могла транслювати програми лише за 

умови прямого проходження телесигналу на телевежу на 

відстані не більше 30 кілометрів. 
Другим в Україні став Харківський телецентр. 

Телевізійне мовлення в колишній столиці Радянської 

України на аматорському рівні почалося ще у 30-х роках і 

відродилося 1951 року, але то були спроби ентузіастів, а 

1955-го Харків отримав сучасний телецентр і телевізійну 
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студію, яка дозволила реалізовувати творчий потенціал 

значній групі талановитих харківських журналістів і митців, 

серед яких слід виділити сценариста А. Ініна, режисерів 

С. Зелікіна, Г. Метченка, О. Караваєва, Я. Рєзнікова. 
Від середини 60-х років з´явився відеозапис, а в 

квітні 1969 року вийшла в ефір перша українська кольорова 

телепрограма. 
Принагідно доцільно вказати, що існують різні 

системи кольорового телебачення, що аж ніяк не сприяє 

створенню глобального телебачення. З технічних, 

фінансових і політичних причин усі країни поділились на 

три великі групи: США, Канада, Японія, Мексика та країни 

тихоокеанського узбережжя Південної Америки прийняли 

систему NTSC – приблизно 40 країн; ФРН, Велика Британія, 

Швейцарія, країни Скандинавії та Бенілюксу, Іспанія, 

Португалія, Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай та ін. 

– понад 70 країн – систему PAL; країни колишнього 

соціалістичного табору, включаючи колишній СРСР, а 

також Франція, Греція, Італія та прив´язані до них 

політично країни Азії й Африки – приблизно 40 країн – 
французьку систему SECAM. Вони різняться кількістю 

рядків зображення, яке подається на екран телевізора. У 

SECAM, що розшифровується як Sequence de Coulers avec 
Memoire, тобто «почерговість кольорів із 

запам´ятовуванням» та PAL – по 625 рядків, у NTSC – 525. 
Нині вже існує так зване телебачення високої чіткості, яке 

дає 1100-1200 і більше рядків, але для нього потрібні інші 

екрани та зовсім інші кошти для впровадження.  
Але ці технічні стандарти аж ніяк не впливають на 

принципи створення телевізійних програм і їхню 

колористичну організацію. 
30 грудня 1992 року в Києві став до ладу найбільшій 

у Східній Європі новий телецентр з редакційним корпусом 

на вулиці Мельникова, 42, технічно прив´язаний до нової 

київської телевежі – справжнього шедевру інженерної 
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думки. 
Тоді ж почали працювати нові телевізійні канали – 

спочатку державні, а потому і приватні, а надалі 

сформувався ще більший блок кабельних телеканалів – 
здебільшого малобюджетних. 

Паралельно становленню «прямого» телебачення 

розвивалася система телевізійного кіно як засобу фіксації 

телевізійних програм. Ще 1956 року було сформовано 

кіногрупу Київської студії телебачення, яка почала знімати 

на 16-мм плівку позастудійні хронікальні сюжети, а надалі – 
телевізійні фільми різних видів і жанрів. На базі кіногрупи 

було створено оригінальну систему багатокамерних зйомок 

на кіноплівку, яка була прообразом майбутнього 

відеозапису. 
1966 року було створено Українську студію 

телевізійних фільмів. Вона була, мабуть, єдиною у світі, яка 

випускала фільми та хронікальні сюжети всіх існуючих 

видів – від ігрових серіалів до навчальних фільмів і 

мультиплікаційних заставок і телесюжетів, а також 

працювала на всіх тодішніх видах професійної фіксації 

програм – 35-міліметровій та 16-міліметровій плівках, 

відповідних багатокамерних системах зйомки, а з 1984-го – 
ще й на відеоплівці. 

Одночасно формувалися творчі кадри телебачення й 

телевізійного кіно – диктори, редактори, оператори, 

режисери, звукорежисери, художники, монтажери. 
Не можна не назвати першу ведучу дитячих програм 

Олену Ніколаєву, першого диктора Харківського 

телебачення – в майбутньому відому кіноактрису Наталю 

Фадєєву; київських операторів Якова Перова, Юрія 

Федорова, Віталія Юрченка, художників Абрама 

Балазовського, Євгена Мирного, Юрія Шишкова, 

звукорежисера Льва Озирянського, ведучого спортивних 

програм Фарида Досаєва, директорів Київської телестудії 

Миколи Пащина та Михайла Канюку, голову 
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Телерадіокомітету Миколу Скачка і звичайно режисерів: 

Олександра Липницького, Олександра Липківського, 

Володимира Полякова, Юрія Суярка, Віктора Кісіна, який 

1985 року створив перший український відеофільм 

«Останній довід королів», Вадима Чубасова – творця 

наймасштабніших телеспектаклів українського телебачення. 
Саме їх зусиллями було розпочате реально художнє 

українське телебачення, створені цікаві телевізійні 

спектаклі, а працею двох останніх – започатковані засади 

української школи підготовки майбутніх режисерів 

телебачення. 
У тому, вже давньому українському телебаченні були 

сформовані головні жанри епохи прямого телебачення: 

новини, інтерв´ю, репортаж, телеспектаклі тощо.  
Набуття Україною незалежності та фактична зміна 

суспільної формації привели, зокрема, і до суттєвих змін у 

діяльності телебачення. Дуже швидко почали утворюватись 

нові телевізійні канали – приватні та акціонерні, вітчизняні 

й зарубіжні, місцеві й загальнонаціональні. У вересні 1992 

року почав працювати комерційний канал УТ-3 державного 

телебачення. Окрім власних програм, він демонстрував 

рекламу та продукцію приватних телекомпаній «ЮТАР», 

«ГРАВІС», «7 канал», «Мегаполіс». Надалі з´явились і нові 

комерційні канали в Києві та областях.  
Складна політична ситуація з мовленням на Україну 

російських телеканалів привела до створення акціонерного 

товариства «Інтер», третина акцій якого належала Першому 

каналу Російського телебачення, 25 відсотків – Фонду 

держмайна України, а решта – приватним комерційним 

структурам. Це дало змогу перекрити російські політичні 

новини власним інформаційним продуктом, одночасно 

залишивши в українському ефірі високоякісні культурно-
розважальні програми Першого каналу російською мовою.  

Інший підхід до входження іноземних компаній в 
український телепростір показала приватна телекомпанія з 
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іноземним капіталом «1+1», яка відразу ж позиціонувала 

себе як національна й україномовна. 
Нині система українського телебачення складається з 

великої кількості ефірних, кабельних, супутникових 
телекомпаній, які забезпечують загальнодержавне, 

регіональне і місцеве покриття території. За формою 

власності вони поділяються на державні (Національна 

телекомпанія України, регіональні державні 

телерадіокомпанії, ДТРК «Всесвітня служба», яка веде 

мовлення для закордонних українців, ДТРК «Культура») та 

приватні. Вже котрий рік іде процес створення в Україні 

суспільного телебачення, яке безумовно ще довго буде 

шукати своє місце в телеефірі.  
Певного рівня розвитку досягло українське 

телебачення і за принципами програмної політики стосовно 

цільових аудиторій. Нині поруч із каналами для загальної 

аудиторії працює чимало спеціалізованих каналів – ділові, 

автомобільні, спортивні, дитячі, кінопоказу, музичні, 

рекламні, інформаційні, гумористичні тощо. Спектр цих 
програм у тій чи іншій мірі відповідає всім найважливішим 

функціям телебачення: інформаційній, комунікативній, 

розважальній, освітньо-пізнавальній, компенсаторній 

(заповнює нестачу емоційних переживань). 
Ця система доповнюється наявністю в українському 

телепросторі значної кількості іноземних російськомовних, 

англомовних та іншомовних кабельних і супутникових 

каналів, які дозволяють українському глядачеві перебувати 

у вирі всіх головних змістовних і мистецьких складників 

світового телевізійного мовлення. 
За тематикою і цільовою аудиторією всі телевізійні 

канали поділяються на загальнотематичні («Інтер», 

Перший національний, СТБ тощо), спеціалізовані 

тематичні («Культура», «Глас», спортивні, музичні тощо), 

загальноінформаційні (5 канал, «24 години», «112» тощо), 

спеціалізовані інформаційні («НП-інформ», «Магнолія-ТВ» 
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тощо), навчально-освітні, а також – орієнтовані на певну 

вікову чи соціальну аудиторію. Навчально-освітніх в Україні 

немає, а останній тип каналів представлений в Україні 

тільки дитячим телевізійним мовленням. У деяких країнах 

світу є, наприклад, канали, розраховані на людей похилого 

віку.  
Загальне керівництво телебаченням і радіомовленням 

в Україні доручено Державному комітету телебачення і 

радіомовлення (скорочено – «Держтелерадіо»). Однак 

реально він має організаційний і фінансовий вплив лише на 

діяльність Національного радіо, регіональних 

телерадіокомпаній (разом із місцевими обладміністраціями) 

та ДТРК «Всесвітня служба» і «Культура». Національна 

телекомпанія підпорядкована безпосередньо Кабінету 

Міністрів України, однак на практиці – Адміністрації 

Президента. 
Важливим чинником телевізійного простору є 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, 

члени якої призначаються на паритетних засадах 

Верховною Радою та Президентом України. Цей орган 

стежить за дотриманням телерадіокомпаніями чинного 

законодавства та видає ліцензії на діяльність у 

телерадіосфері, визначаючи обсяги та загальне спрямування 

мовлення, питання мовної політики. 
У цілому телебачення України відповідає тому рівню 

розвитку телебачення, яке дозволяє назвати його достатньо 

професійним. Однак великою проблемою залишається 

відсутність суспільного телебачення та обмеженість 

внутрішнього рекламного ринку, яка не дає змоги 

українському телебаченню отримувати додаткові кошти, які 

б дозволили підняти його художній рівень. Найгостріше 

фінансова проблема стоїть перед Національною 

телекомпанією України. 
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Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Коли і де розпочалось електронне телевізійне мовлення 

в Україні? 
2. Що являли собою телевізійні програми початкового 

етапу розвитку українського телебачення? 
3. Яким є тематичний поділ телевізійних каналів в 

Україні? 
4. Якими є види телевізійного покриття в Україні? 
5. Як поділяються телевізійні канали України за формами 

власності? 
6. Які державні органи керують системою телевізійного 

та радіомовлення в Україні? 
 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Дослідити внесок піонерів українського телебачення 

Михайла Канюки, Віктора Кісіна та Вадима Чубасова в 

розвиток телебачення і телевізійної освіти в Україні. 
2. Скласти перелік телевізійних каналів, що діють у Києві 

та розподілити їх за формами власності, технічним видом 

мовлення, покриттям і тематикою. 
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Розділ 6. Технологічні засади кінематографа і 
телебачення     

  
В основу кінематографу покладено здатність 

людського ока сприймати як цілісну динамічну картину 

дійсності послідовно відзняті окремі фотографічні кадрики, 

що фіксуються та демонструються зі швидкістю 24 кадри на 

секунду. У дозвуковому кіно зйомка і проекція 

здійснювалась зі швидкістю 16 кадрів на секунду. 
Більш як сто років єдиним носієм кінематографічного 

зображення була кіноплівка – целулоїдна стрічка з 

нанесеним на неї світлочутливим шаром. 
Обсяг екранного матеріалу, зафіксованого на одній 

цілісній плівці, визначався ємністю касет, які 

використовувались у різних типах камер. Наприклад, 

ручною камерою «Конвас» можна було відзняти за одну 

зарядку плівки 2 хвилини зображення, а стандартна касета 

синхронної кінокамери давала змогу відзняти 10-ти 

хвилинний матеріал. Потім потрібно було змінювати касету, 

яка заряджалась вручну в темній кімнаті, або в спеціальному 

чорному мішку. 
Відзняте на негативну плівку зображення 

проявляється, після чого з нього друкується позитивна 

плівка, що являє собою послідовний ряд окремих кадриків-
фотограм, які при демонстрації зі швидкістю 24 кадри на 

секунду відтворюють реальну динамічну картину дійсності, 

зафіксовану на плівці. 
Монтаж зображення відбувається на спеціальних 

монтажних столах, обладнаних системою перегляду та 

дисками для перемотування плівки. 
Звуки записуються на магнітну плівку. Це можна 

робити синхронно зображенню безпосередньо в ході 

зйомок, або записувати звуки окремо, записуючи їх на 

натурі, у звукозаписуючих студіях, у тому числі – 
підкладаючи під зображення в ході озвучування акторських 
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реплік, записі дикторського тексту тощо. 
Записані на окремих плівках, різноманітні звуки 

окремо підкладаються у ході монтажу під зображення. Коли 

проведено повний монтаж зображення й звуків, усі звукові 

плівки зводяться на одну відповідно до творчого бачення 

режисера екранного твору. 
Потому з магнітної плівки – оригіналу перезапису, на 

спеціальній світлочутливій плівці робиться так звана 

оптична копія, тобто фотографічний запис електричних 

сигналів звуку. 
До змонтованого позитиву зображення у негативній 

монтажній підбираються відповідні фрагменти негативної 

плівки і склеюються у єдиний негатив фільму. Для цього по 

краях негативної плівки на фабриці – виробнику плівки 
наносяться спеціальні футажні номери, які здебільшого 

ніколи не повторюються. 
І вже за допомогою контактного поєднання 

змонтованого негативу зображення та оптичної фонограми 

друкується позитивна копія фільму, що являє собою 

завершений екранний продукт. 
Уся ця технологічна лінійка забезпечується 

величезною кількістю різноманітних технічних і творчих 

дій багатьох фахівців, які використовують численні види 

спеціалізованого кінематографічного обладнання і 

матеріалів. 
Демонстрація фільмів відбувається у ході переглядів 

в кінотеатрах, по телебаченню, в Інтернеті, а також за 

допомогою розповсюдження на відеодисках і відеокасетах. 
Робота над екранними творами проходить через 

кілька творчо-виробничих етапів, поєднаних у три основні 

періоди: пре-продакшн, тобто підготовчий період; продакшн 
– зйомочний період; пост-продакшн – монтажно-
тонувальний період. 

Пре-продакшну передує створення сценарію 

майбутнього фільму – літературного твору, який визначає 
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сюжет фільму, його драматургічний розвиток (фабулу), 

розкриває характери персонажів, систему їхніх стосунків, а 

в неігрових екранних формах – ще й усі основні об’єкти 

зйомок, тематичний зміст майбутнього дикторського тексту. 

Дуже часто в ігровому кіно орієнтовний режисер розробляє 

експлікацію – власне творче бачення фільму, що дає змогу 

продюсеру, або студії остаточно визначитись з 

кандидатурою режисера. 
У ході пре-продакшну створюється так званий 

режисерський сценарій – покадровий план майбутніх 

зйомок, операторська експлікація, ескізи майбутніх 

декорацій, добираються об’єкти зйомок, готуються всі 

необхідні для зйомок об’єкти, матеріали, технічні засоби.  
В ігровому кіно надзвичайно важливими 

складниками пре-продакшну є добір виконавців та 

формування складу знімальної групи. 
Усі ці творчо-виробничі дії є підставою для розробки 

кошторису та календарно-постановочного плану – зведеного 

графіка всіх майбутніх робіт. 
У неігрових фільмах у пре-продакшні розробляється 

кошторис, визначаються об’єкти зйомок, план їх 

проведення; готуються технічні засоби. 
Продакшн – визначальний для подальшої долі фільму 

період. У ньому проводяться зйомки, а за необхідності – 
попередня монтажна обробка відзнятого матеріалу. 

У пост-продакшні фільм остаточно монтується з 

окремих відзнятих кадрів та озвучується; кіноматеріали 

проходять необхідну корекцію, в тому числі – комп’ютерну 

обробку, що дозволяє видалити зайві елементи зображення, 

додати нові, відредагувати колористику фільму тощо. 
У сучасному кінематографі неігрові фільми майже 

повністю створюються на цифровій апаратурі без 

використання кіноплівки, що значно пришвидшує та 

здешевлює знімальний процес, додає нових можливостей 

творчого видозмінення зображення й звуку. 
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Ігровий кінематограф вочевидь теж стоїть на порозі 

повного переходу на цифровий формат, однак фільми, 

розраховані на показ у кінотеатрах, продовжують знімати на 

кіноплівках за комбінованою технологією. 
Відзнятий негатив зображення переводиться у 

цифрові комп’ютерні файли, з якими і працює знімальна 

група у пост-продакшні. 
Коли фільм повністю готовий у цифровому форматі, 

його переводять у кінонегатив і друкують демонстраційні 

копії.  
Така технологія дозволяє сумістити переваги 

комп’ютерного монтажу й редагування та виключні якості 

кіноплівки в передачі найтонших нюансів кіноосвітлення, 

досі недосяжні для цифрових технологій. 
*** 

Технологія створення телевізійних екранних творів у 

формі самостійної телепрограми, яка знімається і 

записується покадрово та потребує суттєвої монтажної 

обробки, принципово не відрізняється від кінематографічної 

– хіба що значно меншою кількістю кадрів, оскільки на 

телебаченні провідним фактором організації драматургії є 

слово. 
А ось поточні телепрограми у жанрових формах 

новин, бесід, інтерв’ю, ток-шоу, трансляцій різноманітних 

подій тощо створюються дещо інакше.  
Зазвичай вони фіксуються кількома камерами, які 

включаються з режисерського пульту, що відокремлено від 

студійного павільйону склом. Режисер і редактор програми 

мають змогу бачити те, що відбувається в павільйоні через 

скло, одночасно переглядаючи на відеомоніторах 

зображення з кожної з камер. За командою режисера 

асистент включає ту чи іншу камеру, зосереджуючи увагу 

глядачів на головних моментах події. 
Якщо трансляція чи запис відбуваються поза студією, 

використовується пересувна телевізійна станція у вигляді 
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спеціального автобуса, всередині якого обладнано 

режисерський пункт, з’єднаний системою зв’язку з кожною 

з камер.  
Подібний багатокамерний метод, який усе частіше 

використовується і при створенні телевізійних серіалів, дає 

змогу зберегти єдність екранного часу, а тим самим – 
зберегти і посилити телевізійний ефект присутності глядача 

при народженні події. 
Трансльована безпосередньо в момент «прямого 

ефіру» або в записі телевізійна програма передається 

глядачам за допомогою ефірного мовлення з телевеж, через 

кабельні мережі, супутники чи Інтернет. 
 
Контрольні запитання для самоперевірки  
 

1. Як технологічно відбувається кінозйомка? 
2. Як технологічно проводиться кіномонтаж? 
3. Що таке пре-продакшн? 
4. Що таке продакшн? 
5. Що таке пост-продакшн? 
6. Як технологічно проводиться трансляція та запис 

програми на телебаченні? 
7. Як технологічно проводиться телемонтаж? 

 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Скласти послідовну схему кінематографічної 

технології створення фільму. 
2. Скласти послідовну схему телевізійної технології 

створення телепрограми і телевізійного мовлення. 
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 Розділ 7. Виражальні засоби екранних мистецтв 
 
Основою будь-якого екранного твору є кадр, тобто 

обмежене рамкою видошукача камери зображення, 

отримане з моменту включення камери до вимкнення 
(знімальний кадр), а у складі екранного твору – частина 

екранної дії від попереднього кадру до наступного 

(монтажний кадр).  
Кадр – мистецький фрагмент життя, обраний 

(документальний кадр) чи організований (постановочний 

кадр) за законами естетичного сприйняття дійсності. Його 

можна назвати і своєрідним художнім полотном. 
Однак на відміну від живопису чи фотографії, кадр є 

по-перше динамічним, а по-друге, його повний зміст – 
смисловий, емоційний, естетичний, зазвичай розкривається 

тільки в зіставленні з іншими кадрами в процесі монтажу. 

 Побудувати кадр означає організувати його елементи 

так, щоб виявити головне, максимально суттєве для 

розвитку дії та передачі авторської позиції.  
Кадр повинен бути на екрані стільки, скільки треба, 

щоб глядач повністю зрозумів його зміст і місце в загальній 

монтажній фразі, або стільки, скільки на думку режисера 

необхідно, аби зміст й естетичні характеристики кадру 

утворили в глядача необхідний для сприйняття авторського 

задуму емоційний стан. 
Для того, щоб величезна кількість кадрів, з яких 

складається фільм чи телевізійна програма, з´єдналися за 

допомогою монтажу в художні образи, або драматургічно 

обумовлений логічний виклад змісту фільму, потрібно, аби і 

самі кадри містили елементи загальної драматургії, 

художнього образу, аби в кожному з них виявлялось 

ставлення авторів до змісту кадру. Для цього в 

кіномистецтві напрацьована складна система виражальних 

засобів. 
Поняття план безпосередньо визначає крупність, 
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масштаб зображення. Існують різні системи визначення 

крупності, але найлогічнішим і найповнішим є поділ планів 

стосовно людини: 
- деталь (або дуже крупний) – частина обличчя;  
- крупний – максимум по груди;  
- перший середній – по пояс (його ще називають 

крупним поясним); 
- другий середній, тобто нижче пояса, а точніше – по 

коліна; 
- загальний, або на весь зріст людини; 
- дальній загальний, тобто такий, на якому людина, 

або основний об´єкт зйомки знятий з навколишнім 

середовищем, чи на фоні пейзажу; 
- глибинний, який є поєднанням дії на передньому 

плані з одночасним розвитком дії на загальному плані 

(наприклад, розмова генералів на фоні загальної картини 

бойових дій). 
До цієї класифікації слід додати ще два види планів:  
- макроплан, тобто зйомка крупно дуже малих, або 

дуже віддалених (зірки на небі) об´єктів; 
- мікроплан, тобто зйомка через мікроскоп об´єктів, 

яких не видно оком. 
Слід вказати, що на практиці багато хто з творчих 

працівників використовує якусь іншу термінологію. 

Зрештою, усі ці визначення є більш-менш умовними. 

Головне, щоб щодо цього питання було порозуміння у 

знімальній групі. 
Крупність плану має не тільки предметно-

інформаційний характер. Це вияв ставлення митця до 

предмета, розвиток думки автора.  
Крупні плани зазвичай дозволяють посилити 

напруження, зосередитись на емоційно-психологічних 

станах; середні розповідають про дії; загальні дозволяють 

зрозуміти взаємодію об’єкта зйомки і навколишнього 

середовища. 
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Тобто, план – це важливий спосіб керування 

поглядом і думкою глядача. 
Ефективним засобом розкриття авторського 

ставлення до екранних подій є ракурс.  
Ракурсом називається кут зору, положення об´єктива 

стосовно об´єкта зйомки. Чим гостріший кут зйомки, тим 

гострішим називається ракурс. Його використання є 

суб´єктивним, авторським виразним засобом, за допомогою 

якого можна так чи інакше трактувати внутрішній зміст 

пластичних об’єктів. Наприклад, нижній ракурс робить 

об’єкти монументальнішими; верхній – неначе пригнічує.  
Найтиповіший приклад – з фільму німецького 

режисера Ф. Мурнау «Остання людина». На початку фільму 

герой – гордовитий, повний презирства до бідноти, швейцар 

розкішного ресторану – знятий з нижніх точок. Але після 

того, як його вигнали з роботи, героя почали знімати тільки 

зверху, неначе передаючи його принижений, розчавлений 

психологічний стан. 
Блискуче використані гострі ракурси у фільмі 

Всеволода Пудовкіна «Мати»: знятий з нижньої точки 

монументоподібний поліцейський; верхня точка кадру, у 

якому мати принижено збирає з підлоги деталі розбитого 

п´яним чоловіком годинника, тощо. 
У документальних формах кіно і телебачення 

суб´єктивна авторська сутність гострого ракурсу найчастіше 

використовується як вияв соціальної, політичної позиції 

авторів. Наприклад, ракурс є дієвим засобом відокремлення 

в натовпі певних осіб чи груп демонстрантів задля 

посилення враження від демонстрації. За його допомогою 

можна купку людей емоційно перетворити на цілий натовп, 
велике можна показати як мале і навпаки.   

Про змістовно-ідеологічне значення ракурсу добре 

свідчить, наприклад, фраза зі сценарію телевізійного фільму 

про козацького літописця Самійла Величка: «Можна 

побачити битву, впавши на землю – з-під копита коня, а 



57 
 

можна – з висоти польоту птаха; можна бачити тільки 

залитого кров´ю скинутого з коня ворога, а можна – з 
гетьманського шатра на пригірку. Битва у кожного своя, а 

пам´ять – і поготів!» 
З поняттям плану органічно пов′язане поняття 

екранної деталі.  
Деталь, як мистецький засіб екранної виразності, має 

величезне значення, оскільки є не просто фрагментом 

цілого, а являє собою образний прояв характеру подій і 

персонажів, засобом зосередження глядачевої уваги, 

концентрованим виразом авторської позиції.  
Творчо обрана деталь не просто дає змогу розкрити 

образ цілого явища чи персонажу, а немов би уособлює 

його, активізує психологічну підсвідомість глядача, котрий 

у процесі домислення немов би стає віртуальним 

співтворцем екранного видовища.  
Величезне значення деталі, її образний зміст 

виявляється тільки в загальній структурі конкретної 

монтажної фрази, конкретного епізоду. Деталь не може бути 

вирваною з контексту драматургії, складаючи єдине ціле з 

усіма іншими екранними складниками.  
Мізансцена. Цей термін означає взаємне 

розташування дійових осіб між собою та відповідно до 

середовища, у якому відбувається дія, а також до камери. 
Тобто, будь-яке взаємне положення виконавців 

стосовно одне одного та декорації, інтер´єру чи натури є 

мізансценою і покликане створити таку фізичну ситуацію, 

яка б дозволила їм спілкуватися між собою органічно і не 

створювала проблем для освітлення і зйомки.  
Однак головне завдання, яке постає перед 

режисером, не стільки в цьому, скільки в тому, щоб 

розкрити через фізичну взаємодію персонажів їх суттєві 

психологічні стосунки, дати змогу в динаміці спілкування 

розкрити певні психологічні й емоційні стани. Це начебто 

німий текст, німа підказка режисера про події в кадрі. При 
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цьому слід чітко розуміти, що екранна мізансцена 

невіддільна від руху камери, крупності та ракурсу. 
Класичний приклад кінематографічної мізансцени – 

сцена біля каміна з фільму Орсона Уеллса «Громадянин 

Кейн»: у величезній, майже пустій залі чоловік і жінка 

займаються власними справами в різних кутках. Їх голоси 

неначе відлунюються від стін зали, підкреслюючи фізичну 

пустоту простору й духовну пустоту стосунків. 
Мізансцена – чи не найскладніший інструмент 

зображальної виразності, оскільки вона постійно 

змінюється, трансформується залежно від взаємин 

персонажів, перетікає в інші мізансцени.  
В екранних творах робота режисера і оператора над 

побудовою мізансцен, як і всього руху в декораціях, 

невід´ємна від художнього оформлення, а отже – без 

співпраці з художником.  
У співдружності з режисером і оператором художник 

створює не просто середовище дії, але й цілісний художній 

образ більшості фільмів і телевізійних програм, починаючи 

від читання новин і завершуючи розкішними 

розважальними шоу та ігровими фільмами. 
Головна мета цієї спільної праці – просторово-зорова 

реалізація творчого задуму, який є основою будь-якої 

екранної чи сценічної драматургії. Декорація – це сценарій у 

пластиці, тло драматургічної дії, розвитку, стилістики 

програми, добору спеціальних ефектів. Усе це відбувається 

у формі організації простору для дії, визначення його 

колористичної гами. Саме організація простору – найперша 

форма визначення мізансцен майбутньої дії, адже ескізи 

декорацій та інтер´єрів уже визначають можливості руху 

дійових осіб і ведучих. Стилістика декорації і характер 

мізансцен у свою чергу активно впливають на ритмічний 

малюнок постановки.  
З художнім оформленням значною мірою пов’язаний 

ще один виражальний засіб – атмосфера. Це матеріальне 
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середовище, у якому існує художній образ. До неї входять 

пластичні елементи, освітлення, речі, костюми, звуки, 

шуми, ритми, характер дії. 
Атмосфера – це образ часу і місця, у якому 

розгортається дія, нехай вони і є віртуальними. 
Точно визначена атмосфера створює емоційний 

настрій, який сприяє кращому розумінню драматургії, 

відчуттю взаємодії характерів.  
У атмосфери є цікава подвійність: її породжують 

події, але вона ж і провокує події. Тобто, атмосфера 

одночасно є і приводом і наслідком подій. У деяких фільмах 

атмосфера чи не важливіша за дію. Це, зокрема, можна 

сказати про фільми А. Хічкока. Він міг показувати людину, 

яка пересувається через якісь дивні нагромадження хламу на 

задніх дворах, переходячи при цьому з глибокої тіні на різке 

світло, наганяючи додаткового жаху в музиці, тільки для 

того, щоб герой наприкінці проходу вийшов на сонце через 

задні двері магазину, просто скоротивши собі шлях. 
Створення дійсно художньої атмосфери екранної дії 

неможливе без відповідної організації її темпоритму. 
Поняття темпоритму введене К.С. Станіславським і 

поєднує такі важливі характеристики екранної та сценічної 

дії, як т е м п – зовнішня швидкість дії – і р и т м – 
повторюваність, кількісне співвідношення тривалостей, 

рухів та зупинок.  
Ритм взагалі відіграє величезну роль у створенні та 

сприйнятті екранного видовища. Ритмами неначе 

об´єднуються окремі епізоди, формування ритму в середині 

епізоду є важливим засобом цілісності монтажної 

драматургії.  
 Ритм через зовнішні дії допомагає розкрити 

психологічний, емоційний внутрішній стан подій. Головну 

роль у формуванні ритму відіграє не швидкість, а напруга – 
статична чи динамічна. Ритмом епізоду може бути і 

зупинка, і напружене чекання, і стрімке переслідування. 
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Герої можуть рухатися з великою швидкістю, але в єдиному 

ритмі, а можуть обганяти чи відставати під час ривків і 

перевтомлення. Загальна швидкість руху визначає темп 

епізоду, а різні швидкісні дії та пов´язані з ними 

психологічні стани героїв визначають його ритм. 
Режисер здатний задати будь-який ритм дії, 

прискорюючи, або уповільнюючи її завдяки динаміці або 

статиці дії. Теж саме має змогу робити ведучий репортажу, 

передаючи ритмікою тексту і власної поведінки необхідне 

відчуття підвищеної актуальності подій, адже в репортажі 

варто підкреслити, що все, що відбувається в кадрі, – дуже 

важливо, але швидкоплинне і тому варте особливої уваги 

глядачів. 
Темп і ритм, побудова мізансцени, ракурси і поділ на 

плани – усі ці компоненти, у свою чергу, невіддільні від 

однієї з найзагальніших характеристик зображення – руху. 
Рух – у будь-якій формі – фізичній, психологічній, 

драматичній, інформаційній... – взагалі складає основу 

кінематографічної і телевізійної дії. 
Практично рух у кадрі існує у трьох формах: 

переміщення дійових осіб і рухомих об´єктів, переміщення 

камери, тобто панорама; наїзд чи від´їзд трансфокатором – 
об’єктивом з перемінною фокусною відстанню. 

І панорама, і наїзд є, власне, зміною кадрів і 

крупності планів без монтажу.  
Функціонально панорами поділяються всього на три 

типи:  
- оглядова, яка дає уявлення про реальну ситуацію в 

просторі та взаємозв’язок його частин;  
- супроводу, тобто така, коли камера пересувається 

паралельно із переміщенням дійової особи, або ведучого; 
- перекидання, тобто різка панорама з об´єкта на 

об´єкт із нефокусним зображенням проміжних етапів. Така 

панорама передає експресивний стан споглядання. 
При цьому слід розуміти, що технічні способи 
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реалізації панорам можуть бути найрізноманітнішими: з 

рук, з рейок, з крана, з рухомого транспорту, зі шлема 
парашутиста, з тварини, із супутника і т.д. Однак це не 

змінює характер її функцій. 
Діапазон трансфокаторних від´їздів і наїздів теж 

невеликий – всього три функції: акцент на укрупненні, 

виділення в загальному окремого та навпаки – включення 

окремого в загальну структуру об´єкта зйомки. 
Однак змістовно діапазон функцій панорами та 

трансфокації безмежний – так само, як і драматургічних 

підходів до розкриття теми, у систему яких рух включено як 

невід´ємний компонент. 
Розсуваючи чи стискуючи межі простору, режисер і 

оператор здатні з кожним новим умовним планом 

відкривати не тільки новий простір, але й нові сюжетно 

важливі елементи, розкривати їхню сутність, створювати 

необхідну атмосферу в кадрі, логічно чи образно.  
Панорама виконує і прозаїчніші функції – допомагає 

глядачу краще орієнтуватись у просторі, поступово 

навантажувати психологічне сприйняття складних із 

зорового боку об´єктів. 
Нарешті, панорама активно виконує 

ритмоформувальну функцію. Її темп і ритм допомагають 

глядачеві легше ввійти в складні психологічні ритми 

драматургії. 
Дуже ефективною є роль панорами як засобу виразу 

суб´єктивної точки зору. У цих випадках вона виступає 

здебільшого у вигляді переміщення камери разом із рухом 

персонажа, ведучого у формі показу його очима 

навколишнього середовища.  
Протилежністю панорамі є статика. Функція 

статики подвійна. По-перше, інформаційна. А по-друге – 
концентрація авторської, а отже, і глядачевої уваги на 

внутрішньокадрових подіях.  
Є і особлива форма статики – так званий «стоп-
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кадр». Цей термін означає зупинку зображення та 

продовження зупиненого кадру на необхідну для 

драматургічної дії тривалість статичного зображення. 
Стоп-кадри активно використовувались у кіно для 

показу загибелі героїв, образного підкреслення певних 

емоцій і т.п. Найефективніше цей засіб використовується в 

документальному кіно, передусім – на військову тему, адже 

він дає змогу долучити драматургію в крихітні шматки 

плівки, які зафіксували людей в моменти героїчного 

піднесення духу, або трагедії розпачу.  
Дуже виразно застосував ефект стоп-кадру один з 

кращих режисерів радянського телевізійного кіно Ігор 

Бєляєв у фільмі «Мирний час. Рік 1946» з циклу «Літопис 

піввіку». Хвилюючі кадри радісної зустрічі солдат, що 

повернулися з війни, раптом зупиняються і звучить голос 

диктора: «У цій війні ми втратили 20 мільйонів людей». 

Схожих емоційних сцен у фільмі було ще кілька і цей 

монтажний прийом завдяки драматургічному контрасту 

значно посилив образний ряд цієї чудової документальної 

стрічки. 
Звичайно, стоп-кадр здатен виконувати не тільки 

образно-змістовні, але й суто естетично-емоційні функції. 

Найнаочніше ця його особливість виступає в музичних 

кліпах, де стоп-кадр здатен виразно виконувати функції 

підвищеної ритмічної організації монтажу, акцентуючи 

ударні долі музичного твору, активізуючи емоційну уяву і 

навіть виконуючи роль коротеньких – як спалахи думки, 

драматургічних елементів асоціативного монтажу. 
Активними компонентами невід´ємного зв´язку між 

драматургічним і режисерським задумами та атмосферою 

кожного кадру екранного твору є світло і колір. 
Світло є важливим засобом створення пластичних 

художніх форм, розстановки необхідних емоційних 

акцентів, підкреслення найважливішого в кадрі, створення 

потрібної емоційної атмосфери. За допомогою світла можна 
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підкреслити глибину простору, об´єми, створити в кадрі 

кілька атмосферних планів. Є у світла і суто інформаційна 

функція – вказати на час доби, особливості світлових 

характеристик пори року тощо.  Світло активно впливає 

на ритмічний характер епізодів. Так, рівне, загальне, так 

зване ключове освітлення створює спокійний, суто 

природний настрій. Навпаки, різке контрастне освітлення не 

тільки формує тривожність атмосфери, але й неначе 

пришвидшує екранний час, активно слугує міжепізодним 

монтажним переходам в інші часові виміри. 
Теж саме можна сказати про тіні, які є складником 

освітлення і можуть виконувати ті ж самі, якщо не більш 

значущі функції, – інформувати, створювати емоційну 

атмосферу і навіть драматургічно вказувати на певні 

стосунки між дійовими особами, виступаючи в ролі 

своєрідного відбиткового показу подій – адже тінь 

психологічно сприймається як невід´ємна частина фізичного 

об´єкта. Показовим є, зокрема, індонезійський театр тіней, у 

якому тінь – це і є образ реальності. 
Майже все теж можна сказати і про використання в 

екранних видовищах кольору.  
Проблема кольору достатньо складна і суб´єктивна. 

Кожен митець розв´язує її по-своєму. Цей процес вимагає 

певних фахових знань з колористики, зокрема, розуміння 

функціонального значення колористичної гами й окремих 

кольорів. Керуючись власним смаком і драматургічними 

обставинами дії, спираючись у цих питаннях на художника-
постановника, режисер та оператор не повинні забувати й 

об´єктивні оптико-психологічні чинники дії кольорів, а 

саме: 
- червоний збуджує;  
- помаранчевий підіймає тонус, викликає радісні 

відчуття;  
- зелений освіжає, бадьорить;  
- блакитний знімає збудження;  
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- синій розслабляє;  
- фіолетовий викликає меланхолічний стан;  
- рожевий злегенька розслаблює;  
- коричневий навіює сонливий, а іноді і депресивний 

стан;  
- білий символізує чистоту, ясність. 
Однак, є й інші підходи до колористичного 

вирішення – адже кольори властиві не тільки образності, але 

й сталим фізичним формам і процесам.  Вогонь – червоно-
переливистий, грайливі відблиски води – зеленуваті, 

блакитнуваті і так далі. Зрозуміло, що камін не повинен 

кидати на обличчя людей фіолетові відблиски, навіть якщо 

режисер хоче створити меланхолійний ефект. Для цього 

треба, наприклад, аби червоні відблиски вогню відігравали у 

фіолетовій порцеляні на столику перед героями. 
Звичайно, можливі і зовсім інші локально-

драматургічні форми використання кольору в умовному 

образному плані, як скажімо, у «Тінях забутих предків» 

режисера Сергія Параджанова й оператора Юрія Іллєнка, де 

в найдраматичніший момент дії кров заливає екран, неначе 

фарбуючи всі об´єкти зйомки. 
Безумовно, що найбільшу колористичну свободу 

режисер, художник та оператор мають у розважальних 

програмах. 
Розглядаючи різні засоби зображальної виразності 

кадрів, можна зрозуміти, що всі вони органічно пов´язані 

між собою – по-перше, драматургічно, а по-друге – 
загальною гармонічною побудовою, яка носить назву 
композиція кадру. 

Композиція – це підкреслення зображальними 

засобами смислового й емоційного змісту кадру.  
Режисер повинен разом з оператором кожного разу 

чітко визначати що і як саме повинен побачити в кадрі 

глядач, повинен бездоганно віднайти або побудувати центр 

глядачевої уваги.  
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Правильна, виразна композиція кадру – це та, яка 

витікає з логіки драматургії твору і стилю режисера й 

оператора. Головними складниками композиції кадру є план 

і ракурс, мізансцена, форми руху камери, малюнок і 

тональність світла, виразність кольору, просторова 

організація декорації, інтер´єру, або натурного середовища. 
Дуже важливим є поняття взаємозалежності усіх 

компонентів композиції. Місяць, що заглядає у вікно, 

повинен не тільки змінити світло і колір у приміщенні, але й 

викликати зміни в мізансцені задля реакції на місячне сяйво 

– інакше, нащо воно в кадрі? Найчастіше перехід до вікна з 

кімнати означає панораму, наїзд, внутрішньокадровий рух зі 

зміною планів, або зміну кадру. За такою схемою можна 

розглядати зміни в композиції кожного кадру. Головне, щоб 

усе це відповідало розвитку характерів, загальній 

драматургії твору. 
По-третє, слід розуміти, що композиція кадру далеко 

не завжди є статичним простором між рамками кадру, а 

існує невід´ємно від динамічних можливостей кадру. 
Рух надає початковій статичній екранній композиції 

нового – ширшого і глибшого змісту. Композиційний рух – 
це рух думки, погляду, уваги від одних драматургічних 

елементів до інших, тих, що рухають хід твору далі й далі. 
Четверта особливість композиції – її 

урівноваженість, або, навпаки, неврівноваженість – 
залежно від емоційного стану драматургічної дії. У нормі 

композиція кадру повинна бути врівноваженою, аби 

зберегти монтажну єдність кадрів, зосередити увагу глядача 

не на формальних, а на змістовно-естетичних елементах 

кадру. Однак ті чи інші художні завдання дозволяють 

зробити будь-яку композицію – щоб тільки вона відповідала 

емоційному накалу, ходу авторської думки. 
Естетичним нормам начебто відповідає, скажімо, 

показ лінії небосхилу на третині кадру від нижньої рамки. 

Але потреба передати пригнічений стан героя робить 
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органічним розташування цієї лінії майже на нижній рамці 

кадру.  
Важливим чинником композиції є ще один екранний 

виражальний засіб – перспектива.  
Перспективна побудова простору дає змогу передати 

відчуття глибини, взаємин об´єктів переднього і заднього 

планів, підкреслити головні об´єкти зйомки. Свідома 

спеціальна побудова глибинної перспективи невіддільна, 

зокрема, від побудови пейзажних і батальних кадрів, показу 

руху людей, транспорту тощо. 
Невід´ємною частиною режисерської роботи з 

виконавцями, передусім з акторами, є добір костюмів і 
гриму. Грим – це мистецтво облагородження, маскування 

дефектів, а також зміни обличчя людини за допомогою 

спеціальних гримувальних фарб, пластичних і волосяних 

масок і наклейок відповідно до характеру екранного образу. 
Грим, який відповідає зовнішньому вигляду 

персонажу відповідно до загального задуму режисера, 

допомагає актору правдивіше розкривати внутрішній зміст, 

створювати характер героя. Теж саме можна сказати про 

акторський костюм, який є виразом і характеру, і стилю 

певної епохи. 
Створенням гриму й костюмів за відповідними 

ескізами та фотографіями займаються фахівці – художники-
гримери та художники-костюмери. Головна функція 

режисера в цьому процесі – розробити глибоку, відповідну 

життєвій правді, або художній умовності драматургії 

характеристику образу та пояснити її фахівцям, додавши 

при потребі необхідні іконографічні матеріали. 
Проблема реквізиту розв´язується на тих же засадах, 

що й проблеми костюма та гриму – на засадах життєвої, 

історичної та художньої правди, драматургічної 

необхідності, органіки акторської гри в певному 

середовищі, єдності стилю художнього оформлення та 

певної епохи. 
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Реквізит – це сукупність реальних або бутафорських 

(імітаційних) речей, які необхідні для створення реальної 

дійової обстановки, створення атмосфери епізоду, 

характеристики історичної епохи тощо. Дієвий реквізит 

відіграє значну драматургічну та зображально-виражальну 

роль в організації екранного видовища, сповнюючи його 

життєвою правдою та підкресленою образністю.  
Звичайно, є реквізит, так би мовити, фоновий, який 

створює загальну достовірність та естетичну організацію 

простору, а є реквізит сюжетно необхідний – на кшталт 

черепа «бідного Йорика» в «Гамлеті». Специфічні проблеми 

постають щодо використання реквізиту в музичних кліпах і 

рекламі. У перших образна роль реквізиту значно 

посилюється, а його естетична природа може стати 

повноправним елементом художньої дії та драматургії. У 

рекламі, що обумовлено її призначенням, реквізит взагалі 

може виступати в ролі головного «виконавця». 
До виражальних засобів екрану належать, також, 

різноманітні написи та численні комп’ютерні ефекти і 

зображення. 
Окремий комплекс виражальних засобів складають 

різні види екранного звуку. 
Усі звуки, які застосовуються в екранних видовищах, 

поділяються на природні й художні.  
До природних належать шуми, які записуються в 

реальних умовах, хронікальні репліки та фонові розмови, 

синхронні документальні записи. З рекламної практики нині 

запозичена поширена назва природних шумів – «інтершум». 
Художні звуки – шуми, які спеціально створюються 

за допомогою технічних чи акторських засобів, синхронні 

чистові акторські записи, озвучення та закадрові тексти. 
До художніх звуків у неігровому кіно і телебаченні з 

повним правом можна зарахувати і музичне оформлення, 

завданням якого є і створення відповідної атмосфери 

епізодів, і розкриття глибинних внутрішніх процесів 
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екранних подій. 
А ось у ігровому кіно музика виконує подвійну 

функцію. Вона може бути і фоновою, темпо- та 

ритмоутворювальною, а може бути і повноправним 

драматургічним фактором, створюючи, посилюючи, 

рухаючи відповідні емоційні стани глядачевого сприйняття, 

акцентуючи увагу на драматичних ситуаціях, а то й 

передаючи авторське ставлення до екранних подій. 
Акторські й дикторські записи створюються 

відповідно до характеру драматургії та стилістики фільму чи 

програми. Художні звуки можуть імітувати звуки реального 

життя, або бути образним виразом певних драматичних 

акцентів. 
Усі вони записуються, або підбираються у фонотеках 

звукооператором чи звукорежисером відповідно до 

режисерських настанов, мають або змістовно-
ілюстративний, або емоційно-образний характер, а 

використання тих чи інших звукових засобів і форми 

включення їх до драматургічної тканини фільму чи 

телепрограми обумовлюються режисерським задумом і його 

творчим баченням і стилем. 
У музичних фільмах – музика та пов´язані з нею 

звуки є повноправним драматургічним компонентом твору. 
Однак перебільшувати значення звуку не слід. 

Занадто старанне озвучення «під реальне життя» – тільки 

нашкодить. 
Звук повинен д і я т и – так само, як і будь-який 

виражальний компонент фільму. Крім того – почасти 

використання музики замість шумів значно виправданіше, 

оскільки музика частіше здатна створювати відповідну 

образно-емоційну атмосферу. 
А в цілому всі звуки поділяються на два головні 

типи: ті, що створюють ефект присутності в реальній 

обстановці, і ті, які щось символізують. І не завжди реальні 

звуки дають необхідний ефект. Як відомо, грім ліпше за все 
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звучить у штучному виконанні шумооформлювачів. Таких 

прикладів багато і з´ясовувати питання про запис, створення 

чи підбір звуків слід разом із фахівцем у цій справі – 
звукорежисером. 

Багатогранними є функції екранної музики. Вона 

може створювати настрій, передавати характер епохи, 

виражати сутність екранного зображення, об´єднувати чи 

роз´єднувати епізоди, образно – поглиблювати зміст і т.п. 
Є ще один надзвичайно важливіший компонент 

змістовно-звукових виражальних засобів – закадровий 
текст.  

Дикторський текст є закадровим мовним супроводом 

екранного твору, у якому викладається зміст екранних подій 

та авторське ставлення до них. Дикторський текст пояснює 

зміст зображального матеріалу, монтажно організує його 

драматургію, виявляє взаємозв´язки між змістом окремих 

кадрів та епізодів, утворює драматургічний та емоційний 

контрапункт між зображенням і думкою, виявленою у слові. 

Дикторський текст є важливим засобом формування 

образної структури екранного твору, створення відповідної 

атмосфери його сприймання, наближує екранні події до 

глядача. У телевізійних творах дикторський текст посилює 

властиве телебаченню пряме авторське спілкування, 

інтимізацію, ефект присутності.    
Справжньою мистецькою школою написання 

дикторських текстів є публіцистична творчість О.П. 
Довженка. У його документальних фільмах багато 

прикладів блискучого драматургічного спілкування тексту і 

зображення – передусім у документальному фільмі «Битва 

за нашу Радянську Україну»: публіцистичні вигуки, 

запитання, спілкування з екранним матеріалом, прямі 

звернення до глядача. Ось маленький уривок тексту: 
«Вечерело. К городу подходили новые силы. Перекликались 

гвардейские полки: – Щорс? – Погиб за освобождение 

Украины. – Богун? – Погиб за освобождение Украины. – 
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Горило? – Погиб за оборону Сталинграда!»  
І ще один уривок: на фоні квітучих садів та щасливої 

молоді звучить: «Где вы сейчас? Сколько вас в немецкой 

неволе оплакивает судьбу свою? Сколько погибло?» Саме в 

документальних текстах О.П. Довженко найповніше 

розкрив свій величезний талант мислителя і громадянина.  
Робота над дикторським текстом копітка – адже він 

остаточно надає фільму завершеного змісту, багато в чому 

визначаючи і монтажне вирішення. 
Ця праця потребує певних літературних навичок, 

уміння будувати фразу, знайти точне, виразне, емоційне 

слово, органічно поєднавши його із зображенням. 

Дикторський текст не повинен дублювати зображення. Він 

повинен розширювати, поглиблювати зображення, 

сповнювати його інформацією та образним змістом, якого 

зображенню з певних причин не вистачає.  
Проблема закадрового тексту актуальна передусім 

для неігрового кіно. Однак і в ігровому застосування 

закадрового тексту подекуди є ефективною формою 

розвитку драматургії. Достатньо згадати уславлений серіал 

«Сімнадцять миттєвостей весни». 
Але головним звуковим компонентом ігрового 

фільму, насамперед на телебаченні, є діалог. 
Робота з написання діалогів є складником праці 

автора сценарію, або запрошеного літературного фахівця з 

діалогу. Але на практиці режисери постійно змушені 

видозмінювати, або й дописувати діалоги разом з акторами. 

І справа тут не тільки в індивідуальному режисерському 

світобаченні, а й у тому, що діалог, акторські репліки є не 

тільки засобом розвитку сюжету, але й органічною 

похідною від розвитку екранного характеру героїв фільму, 

невід´ємною частиною тих екранних образів, які створюють 

актори, перевтілюючись у своїх персонажів. 
Ще один – специфічний для телебачення, 

виражальний засіб – екранний виступ ведучого. 
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Підкреслюємо, виражальним засобом є не сам ведучий, а 

його виступ – пряма авторська мова, що інформує про події, 

коментує їх, організує участь у програмі інших учасників. 
Для телебачення, з його особливою природою 

контакту з глядачами, екранний виступ є напрочуд 

важливим засобом організації екранної драматургії. 
Отже, виражальні засоби екранної творчості є 

своєрідною екранною мовою. Знати її, володіти принципами 

використання, творчо застосовувати для реалізації власних 

екранних задумів – один з найважливіших чинників 

професійної діяльності в галузі кіно-, телемистецтва. 
 
Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Що таке виражальні екранні засоби? 
2. Що таке кадр? 
3. Що таке план? 
4. Що таке ракурс? 
5. Які виражальні елементи формують композицію 

кадру? 
6. Які головні звукові виражальні засоби? 
7. Що таке дикторський текст, якими можуть бути його 

форми? 
 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Відзняти серію фотографій з демонстрацією різних 

планів, а також верхнього та нижнього ракурсів. 
2. Створити фотофільм з десяти кадрів на вільну тему. 
3. Написати пояснювальні підтекстовки до кожного 

фотокадру в стилістиці дикторського тексту. 
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 Розділ 8. Основні види і жанри екранної творчості 
 
Видами мистецтва та екранної творчості називають 

форми художньої чи журналістської діяльності, які 

відображають дійсність, використовуючи властиві кожному 

з них засоби матеріального втілення художніх образів та 

інформації. 
Відповідно цьому кінематограф як сфера творчості 

поділяється на чотири основних види – анімаційне кіно, 
ігрове (художнє) кіно, науково-пізнавальне кіно, 
хронікально-документальне кіно.  

Існують дві назви першого з цих видів екранної 

творчості – анімація, тобто «оживлення», «одухотворення» 

мальованих чи об´ємних об´єктів, а також мультиплікація. 
Це слово походить від поєднання слів multiplicatio – 
розмножувати та «аплікація» – малюнки, вирізані з паперу – 
саме такими були більшість ранніх анімаційних фільмів. 

У сьогоденній практиці поняття «анімаційне кіно» 

майже повністю витіснило «мультиплікацію», оскільки 

вказує не просто на форму, а на творчу сутність процесу.  
Отже, анімаційний фільм – вид екранного 

мистецтва, твори якого створюються за допомогою 

покадрового знімання окремих послідовних фаз руху 

мальованих (площинних) або об´ємних об´єктів.  
Використання так званої комп´ютерної анімації, яка 

дозволяє у багатьох випадках обійтись без покадрової 

зйомки, нічого не змінює у вищенаведеному визначенні, 

оскільки в її основі – усе те ж пофазове моделювання 

об´єктів, яке попередньо проводять програмісти, створюючи 

інструменти комп´ютерної графіки. 
Ігрове або художнє кіно – вид екранної творчості, 

основу якого складають драматургія, побудована на 

художньому вимислі або художній типізації образів 

дійсності, і творчість виконавців – професійних чи 

непрофесійних акторів. Завдання ігрового (художнього) кіно 
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– створювати екранні художні образи, які відображають 

авторське мистецьке бачення певних явищ дійсності. 
Першим ігровим кінофільмом була уславлена 

екранна мініатюра братів Люм´єр «Политий поливальник».  
Науково-пізнавальне кіно – вид кінематографа, 

завданням якого є поширення різноманітних об´єктивних 

знань про світ. Науково-пізнавальне кіно виконує 

просвітницькі, навчальні, популяризаторські, науково-
дослідницькі функції і відповідно до цього поділяється на 

п´ять підвидів: 
– науково-дослідницькі фільми; 
– навчальні фільми; 
– науково-популярні фільми; 
– техніко-пропагандистські фільми; 
– пізнавальні фільми.  
Хронікально-документальне кіно – сфера 

кіномистецтва, в основі якої – неігрові зйомки реальної 

дійсності. 
Воно складається з двох видів – хронікального кіно 

та документального (образно-публіцистичного) кіно. 
Хронікальне кіно, з якого, власне, починався 

кінематограф, не виходить за межі оперативної інформації 

про поточні події. Хронікальні стрічки зазвичай 

демонструвалися перед програмою художніх (ігрових) 

фільмів, а також складали і складають літописний 

історичний фонд кіноархівів. 
Документальне кіно являє собою авторську 

розповідь про факти і явища реального життя, 

побудованому на узагальненні, типізації, образності. 
Автори документального фільму повинні в самому 

житті знайти таких людей, такі факти і явища, які були б 

типовими, узагальнюючими для свого часу та середовища і 

водночас – вірогідними і переконливими у своїй 

неповторності. 
Термін «документальний фільм» був запропонований 
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1926 року англійським кінодокументалістом Джоном 

Грірсоном для визначення фільмів, у яких є художній підхід 

до показу реальної дійсності. 
Першим документальним фільмом, який вийшов за 

межі хронікального висвітлення подій, стала стрічка 

американського режисера Роберта Флаерті «Нанук з 

Півночі» (1919), яка розповідала про життя канадського 

ескімоса Нанука та його боротьбу за виживання в 

екстремальних умовах Півночі. 
Вирішальну роль у формуванні образної 

кінопубліцистики – авторського осмислення дійсності, 
відіграв радянський режисер Дзиґа Вертов, створивши у 20–

30-ті роки ХХ століття кілька революційних зразків 

поетичних публіцистичних документальних фільмів: 

«Крокуй, Радо!», «Шоста частина світу», «Одинадцятий», 

«Людина з кіноапаратом», «Симфонія Донбасу», «Три пісні 

про Леніна», «Колискова». 
*** 

На кілька видів поділяється і телебачення як форма 

екранної творчості. Ними є: документальне, пізнавальне, 

постановочне (художнє) та група спеціалізованих видів 

телевізійного мовлення – дитяче, концертно-музичне, 

спортивне, рекламне. 
Як і в будь-яких інших видах творчості, всередині 

кожного з видів існує значна кількість жанрових форм, які 

конкретизують тематику, матеріал, форму екранних творів.  
Жанр, тобто історично стала організація форми 

розкриття змісту твору, є загальною формою організації 

творів журналістики, літератури і мистецтва. Особливості 

кожного з жанрів формуються на підставі властивих йому 

матеріалу, спрямуванню, характеру композиції, ступеня 

узагальнення матеріалу, обсягу, виражальних і стилістичних 

засобів, формі кінцевої реалізації творчого продукту. 
Чітке визначення жанрової своєрідності телевізійних 

програм є передумовою правильної побудови драматургії 
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майбутньої телевізійної передачі, професійного добору 

необхідних виражальних засобів, режисерських прийомів, а 

отже – передумовою ефективного контакту з глядацькою 

аудиторією.  
Серед найважливіших факторів утворення того чи 

іншого жанру необхідно виділити: характер об´єкту 

відображення, призначення, тобто функцію, завдання 

певного жанру, необхідні обсяг, глибина висвітлення теми, 

необхідний масштаб висновків та узагальнень, необхідна 

міра типізації явищ, характер виражально-стилістичних 

засобів. 
Саме вибір певної комбінації цих ознак визначає 

майбутній жанр твору. 
Тобто, вибір того чи іншого жанру в першу чергу 

залежить від розуміння авторами свого завдання відносно 

екранного висвітлення певних фактів, явищ дійсності. 
Особливо складною є визначення системи жанрів 

телевізійного мовлення, оскільки телебачення є 

комплексним видовищем, яке поєднує в собі документальні, 

науково-пізнавальні, навчальні, рекламні, художні жанрові 

форми, що складають програмний зміст кількох видів 

телевізійного мовлення. 
Крім того, телебачення за рахунок поєднання суто 

журналістських, кінематографічних, театральних і т.п. 
жанрів за роки свого існування утворило чимало гібридних 

жанрових форм, або таких, що зберігають загальну жанрову 

форму, але серйозно змінюють її наповнення в залежності 

від використання певного жанру в різних видах 

телевізійного мовлення. 
Упродовж своєї не дуже тривалої історії телебачення 

все ж таки утворило досить сталу систему різноманітних 

жанрових форм. 
Одними з важливих функцій телебачення є 

інформація та публіцистичне осмислення дійсності з метою 

зміни на краще суспільно-політичного, економічного, 
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побутового, культурного життя суспільства, пропаганди 

певних ідей, форм світогляду. 
Передусім ці функції реалізуються в так званому 

документальному телебаченні. 
Саме так званому, оскільки форми інформаційного та 

публіцистичного відображення дійсності в 

документальному телебаченні, як і в журналістиці в цілому, 

можуть органічно співіснувати з художніми елементами. 

Головним у документальному телебаченні є те, що в основі 

кожної його програми закладені невигадані факти, явища, 

образи реального життя, нехай навіть творчо переосмислені 

засобами телевізійної журналістики та режисури.    
За методами розкриття дійсності документальні 

телепрограми поділяються на інформаційні, інформаційно-
аналітичні й аналітично-художні групи жанрів. 

В основі всіх інформаційних жанрів – фіксація 

реальності, в ході якої автори йдуть за конкретним явищем, 

фактом, подією. Мета інформаційних жанрів – сповістити 

про подію, факт, об´єктивно розповісти про перебіг подій. 

Саме тому головними ознаками інформаційних жанрів є 

подієвий привід інформації, простота і лаконічність 

викладу, дохідливість, об’єктивність, оперативність 

відображення, необхідність ефективного привернення уваги 

до екранного матеріалу. 
Перший, так би мовити, поверх інформаційного 

мовлення – новини. Їх екранна форма базується на трьох 

головних жанрових різновидах: поточні новини, 

підсумковий огляд новин і ранкові новини. 
Поточні новини складають зміст щоденних 

інформаційних випусків, а підсумковий огляд новин – 
своєрідний дайджест найсуттєвішої інформації – іде в ефірі 

в один з останніх днів тижня – суботу, або неділю. Вони 

складаються з виступів ведучих у студії, а також із різного 

виду сюжетів, інформаційних інтерв′ю, інформаційних 

репортажів, офіційних виступів. 
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Підсумковий огляд новин може містити в собі як 

окремі частини інформаційно-аналітичні огляди. 
Складнішою жанровою формою є новини ранкові. 

Вони являють собою гібридний жанр, у якому поточні 

новини переплітаються з розважальним матеріалом, з 

бесідами на вільні теми з гостями програми тощо. Ранкові 

новини вимагають і принципово іншої поведінки ведучого, 

або ведучих у кадрі. Їх стиль із властивого звичайним 

новинам офіційного перетворюється на акторський, 

розмовний, ігровий. 
Тематично всі новини поділяються на політично-

соціальні, спортивні, економічні, культурні та розважальні. 

Відповідно до цього поділу існують загальноінформаційні, 

спортивні, економічні, мистецько-культурні випуски нових, 

а також так звані «інші», неполітичні новини, тобто такі, які 

висвітлюють побутові питання, містять розважальну 

інформацію, новини для допитливих, любителів курйозів 

тощо. 
Невід′ємною частиною будь-яких новин є 

відеосюжети. Сюжет – це найменший за розміром 

завершений інформаційний твір телевізійного мовлення. 

Зазвичай, сюжет є складником більш значної інформаційної 

форми, найчастіше – випуску новин. 
Телевізійному сюжету властива драматургічна 

завершеність форми, оскільки завдання сюжету полягає в 

тому, аби подію чи факт виразно донести до глядача за 

лічені хвилини, спрямувати увагу глядача на суттєві, 

найважливіші деталі явища.  
Матеріал сюжету – зйомки хронікальних подій, які є 

основою будь-якого сюжету. Залежно від ситуації, їх 

можуть доповнювати коротенькі інформації від учасників, 

або очевидців подій, інтерв´ю із зацікавленими особами, 

розповіді свідків події тощо. Органічним чинником сюжету 

може бути невеликий коментар репортера, залучення 

архівного відеоматеріалу тощо. 
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Існує кілька жанрових типів сюжету. Головні з них – 
подієвий, інформаційний, нарисовий, критичний, агітаційний. 

Подієвий сюжет – це репортажно знятий звіт про 

подію. Драматургія подієвого сюжету є драматургією самої 

події.  
Інформаційний сюжет дає об´єктивну інформацію 

про нові явища життя. Він не просто повідомляє про факт, а 

знайомить глядача з певними явищами.  
Обидва ці типи сюжетів належать до інформаційних 

жанрів. 
Інші жанрові різновиди сюжету є інформаційно-

аналітичними. 
У нарисовому сюжеті має місце сюжетна побудова 

драматургії, основна авторська думка такого сюжету може 

виходити за межі події до широких узагальнень. 
Як окремий різновид нарисового сюжету можна 

виділити історичний, або ж літописний сюжет. 
Для його створення використовується переважно 

фільмотечний чи іконографічний матеріал – фотографії, 

документи, картини, малюнки, кінострічки та відеокадри, 

присвячені певним історичним подіям. Ще один поширений 

на телебаченні різновид нарисового сюжету – сюжет 
портретний, тобто такий, у якому розкривається характер, 

суспільна діяльність певної людини.  
Портретний сюжет зазвичай містить синхронні 

зйомки та допоміжний матеріал у вигляді хронікальних 

кадрів, іконографії – усе те, що об´єктивно властиве нарису. 

Завдання авторів такого сюжету не в тому, щоб типізувати 

героя, зробити з нього мистецький портрет, а в тому, щоб, 

виявивши індивідуальність, стисло показати значимість 

людини. 
Цікавою і, на жаль, непоширеною формою нарисових 

телесюжетів є сюжети критичні. Це сатиричне чи гнівне 
виявлення недоліків в навколишньому житті. Форма 

критичного сюжету може бути будь-якою – ігрова 
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карикатура, документальне розслідування за допомогою 

«схованої камери», або просто фіксація безгосподарності, 

нехлюйства тощо. 
Зовсім протилежним за змістом є сюжет агітаційний. 

Застосовується він нечасто, але має місце, зокрема у 

соціальній пропаганді. Простий приклад – агітація за 

здоровий спосіб життя, скажімо, відмову від паління чи 

вживання алкогольних напоїв. 
Наведена класифікація телесюжетів дає змогу 

переконатись у величезних творчих можливостях цього 

найкоротшого інформаційного жанру. Цьому сприяє і 

тематичний діапазон телесюжетів. Його можна поділити на 

12 груп: суспільно-політичні, фінансово-економічні, 

виробничі, сільськогосподарські, кримінальні, про культуру 

і мистецтво, спортивні, науково-технічні, видові, 

етнографічні, дитячі, рекламні.  
Дуже відповідальний інформаційний жанр – 

офіційний виступ. Він, мабуть – єдиний розмовний жанр 

телебачення, який може обійтись без ведучого, котрий 

навіть за його присутності виконує суто допоміжні функції. 

У всіх інших інформаційно-розмовних жанрах роль 

ведучого, або диктора є одним з визначальних чинників.  
А от бесіда – жанр телевізійного мовлення, у якому 

наявність ведучого обов´язкова. Бесіда – це змістовна 

розмова ведучого з цікавими людьми, обмін думками. 

Залежно від характеру бесіди, вона може виступати у 

формах інформаційного, або ж аналітичного жанрів. 
Одним із наймасовіших жанрів інформаційного й 

інформаційно-аналітичного телебачення, який має багато 

спільного з бесідою, є інтерв′ю. В основі інтерв´ю як жанру 

– отримання певної інформації, так би мовити «з перших рук».  
 Ведучий інтерв´ю немов би персоніфікує собою 

колективного телеглядача. Це свого роду допитливий 

аматор, звичайна зацікавлена людина, яку хвилює те, що 

хвилює нині більшість його цільової аудиторії. Для 
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ефективної роботи над інтерв´ю необхідно також вирізняти 

різновиди цього жанру. Головних жанрових різновидів 

інтерв′ю чотири: інформаційні, портретні, проблемні й 

вуличні опитування на кшталт «вокс-поп» – «глас народу». 
До того ж, інформаційні інтерв´ю у свою чергу 

поділяються на дві форми: інтерв´ю, яке розповідає про 

певні події, та інтерв´ю, метою якого є отримання певних 

міркувань щодо поставлених запитань. 
Зовнішні елементи жанрової форми при цьому не 

змінюються, але глибина, змістовність, драматургічна 

розробка, особливості екранної подачі в кожному з цих 

різновидів інтерв´ю суттєво різняться.  
Слід розуміти, що портретні та проблемні інтерв′ю, 

на відміну від інших його жанрових форм, здебільшого є 

інформаційно-аналітичними жанрами. 
Ще один жанр тележурналістики – репортаж. 

Стисло кажучи, репортаж – це жива, яскрава розповідь 

репортера в кадрі про те, що він бачить, що зрозумів і як 

оцінює те, що бачить. Залежно від того, які функціональні 

дії репортера переважають, репортаж може бути й 

інформаційним, й інформаційно-аналітичним жанром. 
Свого часу під репортажем розуміли пряму 

телевізійну трансляцію з місця подій. Сьогодні така форма 

репортажу використовується здебільшого тільки для 

трансляції спортивних змагань і важливих офіційних подій і 

має суто інформаційний характер. Репортажі зазвичай 

записуються та монтуються, як і телепрограма будь-якого 

жанру. Однак головні його риси збереглися: 

документальність, наочність, динамічність, емоційність. 
Важлива особливість жанру репортажу – психологічне 

включення глядача як віртуального учасника екранних подій. 
Функція такого «включення» теж покладається на 

репортера і зумовлює людяну, індивідуальну, розмовну 

манеру репортерської мовно-поведінкової стилістики.  
За жанровими ознаками репортажі поділяються на 
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три основні групи: подієві, проблемні та проблемно-
інсценовані, або провокативні. 

Зрозуміло, що подієвий репортаж – це жива 

розповідь про подію, його головне завдання – допомогти 

глядачеві зрозуміти реальний перебіг і сенс подій. 

Безперечно, подієвий репортаж належить до групи 

інформаційних жанрів. 
А от проблемний репортаж – це вже жанр 

інформаційно-аналітичний. Він вимагає від репортера, 

режисера й оператора органічного поєднання об´єктивності, 

активної громадянської позиції, з власним поглядом на 

суспільно важливу проблему.  
Головна відмінність подій проблемного репортажу – 

у наявності суспільного конфлікту, який став причиною 

подій. І саме активізація зусиль із подолання цього 

конфлікту в суспільних інтересах – головне завдання авторів 

проблемного репортажу. 
Різновидом проблемного репортажу є проблемно-

інсценований, або «провокативний» репортаж, тобто такий, 

у якому штучно створюється подієва ситуація, до якої 

мимоволі втягуються люди, котрих вона зачіпає. Ця 

ситуація за допомогою репортера повинна стати приводом 

для осмислення закладених у ній конфліктних, проблемних 

питань. Саме до такої жанрової форми можна зарахувати і 

деякі програми, що кваліфікуються як реаліті-шоу. Мова 

йдеться про такі організовані провокативні репортажі як «За 

склом» і «Міняю жінку».  
Є ще один вид документального телебачення, жанр 

якого дивовижним чином можна визначити як 

інформаційно-аналітичний. Це програми типу «Ти не 

повіриш!» на Першому каналі, «Російські сенсації» і 

«Програма Максимум» на НТВ, «Світське життя» на «1+1» і 

тому подібні програми, жанр яких визначаємо як 
інформаційне P R - ш о у. 

На відміну від традиційних інформаційних програм, 
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які складаються з окремих сюжетів, головна особливість 

цього жанру – в об´єднанні мікросюжетів у цілісне 

інформаційно-розважальне видовище, одночасно із 

збереженням драматургії окремих сюжетів. 
Суміш невеликих сюжетів з інформацією про цікаві і 

скандальні подробиці життя «зірок» у PR-шоу подається в 

експресивній довільній манері із суб´єктивістським 

використанням різноманітних виражальних засобів. 
 Гострі ракурси камери, динамічні панорами з рук, 

відверта психологічна гра «на камеру», безпосереднє 

стрімке спілкування ведучого з героями програм, монтаж 

короткими кадрами, довільно – за думкою і поглядом – 
зіткнуті в монтажі кадри – усе це об´єднує майже 

фейлетонний, іноді шаржований, гротесковий закадровий 

коментар, який остаточно створює різноманітну 

інформаційну мозаїку «зіркового» життя. 
Власне, робити таку програму можна на прикладі 

будь-якої групи публічних діячів, однак зрозуміло, що 

артистичний світ – найзручніше і найвиразніше середовище, 

представники якого найохочіше йдуть на PR-контакт.  
Невдовзі після відкриття цієї жанрової форми почали 

з´являтись не тільки її варіанти, але й різновиди. Перший з 

них – програму Катерини Осадчої «Світське життя» слід 

визначити як репортажне PR-шоу. Маючи всі ознаки 

репортажного методу, «Світське життя» не є розповідями 

про події. Вони тільки привід для того, щоб подивитися 

через телевізійну «шпаринку» на світ шоу-богеми та розваги 

заможних людей, які не проти того, аби «пропіарити» свої 

уподобання та смаки. 
Ведуча Катерина Осадча зуміла відчути особливу 

жанрову стилістику програми і виробила індивідуальний 

стиль одягу, невимушеної поведінки і розкутих зйомок, які 

роблять начебто подієвий репортаж розважальним шоу. 
Цікавий варіант жанру демонструють російська та 

українська програми «Розіграш». Це достатньо складно 
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організований розіграш відомих людей, під час якого вони, 

як звичайно, потрапляють у непередбачені досить складні 

життєві обставини. У програмі задіюється чимало людей – 
професійні і непрофесійні виконавці, працівники певних 

служб і організацій, розробляється складний, ретельний 

сценарій, який реалізується на рівні непоганого 

телевізійного серіалу. 
Оскільки головні учасники подій – «жертви 

розіграшу» попередньо дають свою згоду на спрямовані 

проти них приховані провокаційні дії, ця жанрова форма є 

безперечним PR-шоу, яке можна схарактеризувати як 

драматизоване PR-шоу. 
Останнім за часом виходу в ефір різновидом цього 

жанру є програми типу «Чотири весілля» на каналі «1+1». 
Чотири весільні пари конкурують між собою, 

змагаючись за призову весільну подорож за кордон. Глядачі 

стають свідками приготувань до весілля, занурюються у 

гарячкову атмосферу подій. Але головне – психологічні 

саморозкриття самих наречених, які змушені відверто 

висловлюватись «на камеру», з´ясовувати власні стосунки, 

демонструвати власний рівень культури, толерантності, 

доброзичливості, почуття справедливості, оскільки самі 

змушені ставити оцінки конкуренткам, прагнучи водночас 

забезпечити свою перемогу за будь-яку ціну. 
Тобто, усі елементи PR-шоу збереглися майже без 

змін, включаючи достатньо саркастичний і майже такий 

самий пафосний, як і в «Ти не повіриш!» закадровий 

коментар ведучого. 
Однак драматургічна конструкція програми являє 

собою телевізійний конкурс. І хоча це конкурс фіктивний, 

оскільки за системи оцінки, прийнятої в програмі, результат 

буде передбачено випадковий, з драматургічної точки зори 

це все одно конкурс. 
Таким чином, ми маємо всі ознаки особливого 

жанрового різновиду все того ж жанру. І визначити цей 
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різновид можна як конкурсне PR-шоу. 
 Процес взаємопроникнення жанрових форм 

телевізійного мовлення безумовно буде тривати. І розуміння 

визначальних його тенденцій дає змогу зробити цей процес 

пліднішим і різноманітнішим. Адже його мета – 
підтримувати глядацький інтерес до програм, є необхідною 

метою будь-якого каналу, оскільки саме на цьому 

тримається його престиж і рекламний рейтинг – важливе 

джерело самофінансування. 
Ще один актуальний інформаційно-аналітичний жанр 

телепубліцистики, який останнім часом набув особливої 

популярності – телевізійне т о к-ш о у. Це – видовищно 

розроблене обговорення певних тем, або полемічний діалог 

чи дискусійне протистояння великої групи учасників.  
Його ведучий повинен одночасно бути інтерв´юером, 

коментатором, аналітиком, режисером-організатором 

програми, котра зазвичай відзначається підвищеним 

динамізмом, емоційністю, зіткненням позицій і думок, а 

іноді – прямим агресивним конфліктом учасників 

обговорення гострих тем. 
Безсумнівно, що такий ведучий повинен бути 

харизматичною, неординарною, всебічно підготовленою 

особистістю, яка здатна і тактовно сприяти розкриттю 

позицій учасників, і вміти жорстко повернути програму в 

потрібне річище, зняти зайву напругу, чи навпаки – додати 

програмі необхідної динамічної гостроти.  
Ток-шоу – «вищий пілотаж» роботи ведучого на 

телебаченні, він під силу тільки яскравим особистостям і є 

наслідком накопичення величезного досвіду в поєднанні із 

самобутнім обдаруванням та особистою привабливістю для 

глядача. 
Безсумнівно, найскладнішим з усіх точок зору 

жанром аналітичної телевізійної публіцистики є телевізійне 

розслідування – комплексне, з використанням усіх 

доступних засобів і жанрових форм дослідження та 
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сенсаційне р о з к р и т т я ретельно прихованих аспектів 

актуальної теми. Здебільшого в розслідуваннях йдеться про 

корупцію, зловживання владою, проблеми безпеки 

громадян, порушення виробничих технологій, що може 

призвести до катастрофічних суспільних наслідків, тощо. 
Розслідування відрізняється від інших аналітичних 

жанрів публіцистики і, зокрема, телевізійної, ще й тим, що 

тема його абсолютно нова, ніким досі не досліджена, адже 

містила приховану інформацію.  
Слід вказати, що жанр розслідування об’єднує як 

елементи інформаційних жанрів (інтерв’ю, репортаж, 

сюжет), так і елементи аналітики й наукового та 

криміналістичного дослідження. Таким чином, жанр 
телевізійного дослідження стоїть на найвищому щаблі 

складності серед усіх публіцистичних жанрів.  
Наведений вище перелік практично вичерпує діапазон 

інформаційних та аналітичних жанрів телевізійного 

мовлення, тобто таких, створення яких не передбачає 

художньої організації й образного переосмислення дійсності. 
Наступна велика група жанрів документального 

телевізійного мовлення – документально-художні жанри, в 

основному представлені на телебаченні в чотирьох формах – 
замальовка, нарис, конкурси та реаліті-шоу. 

Визначення замальовки достатньо розмите, оскільки 

цей жанр поєднує в собі особливості й інформаційної, й 

аналітичної, і художньої тележурналістики. Однак у цілому 

замальовку можна схарактеризувати як коротке образне 

зображення події, явища, портрета, стану природи, свого 

роду образну мініатюру, яка повинна створити у 

сприйнятті глядача певне емоційне ставлення до того, що 

показано на екрані. Тобто, автори замальовки шукають у 

явищах те, що дає змогу виявити головну, можливо навіть 

дещо приховану тенденцію. Як, скажімо, в одній із 

студентських відеоробіт наметове містечко на Хрещатику 

було показане через хлопця, який з ранку до вечора коле 
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дрова для опалення. 
Безперечно, що така замальовка є публіцистичною і 

містить у собі моральне, емоційне осмислення дійсності на 

прикладі одного факту. 
Окрім публіцистичної, можна виділити портретну, 

подієву замальовки та замальовку про природу, яку ще 

називають етюд. 
Замальовка – це мініатюрний документальний фільм. 

Головне для авторів замальовки – допомогти глядачеві 

побачити у звичному явищі його внутрішній, образний сенс, 

розкрити філософію явища, її красу, або комічність чи 

трагізм. 
Звісно, замальовка – не найважливіший жанр 

телебачення, однак з успіхом використовується в 

композиційній побудові телевізійних програм, утворюючи 

певний емоційний настрій.  
Замальовки використовуються і для заповнення пауз 

між програмами як емоційно-тематична підводка до програм.  
Найскладнішим драматургічно серед усіх жанрів 

телевізійної публіцистики є телевізійний нарис. Він є, 

власне, і найпоширенішою телевізійною формою 

документального фільму. 
На відміну від репортажу, який є показом події, та 

інтерв´ю, яке є бесідою з людиною, кінонарис є розповіддю 

про явища життя і природи, людські долі, історичні події 

тощо, і не просто розповідь, а ще й спроба зрозуміти їх 

реальний сенс, дослідити проблеми, створити виразні 

емоційні образи явищ. 
У своїй основі кінонарис абсолютно документальний, 

його матеріал – реальність. Але розповідь про неї ведеться 

за допомогою художніх засобів – завдяки порівнянням, 

протиставленням, узагальненням, асоціаціям тощо. У їх 

виразі на екрані велике значення має художньо-аналітичний 

коментар і монтажна інтерпретація зображення. 
Конкретні явища життя в нарисі є матеріалом для 
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дослідження, авторського переосмислення, оцінки, 

емоційного ставлення.  
Тобто, нарис – це порівняно невеликий за обсягом 

художньо-публіцистичний твір, у якому образне 

відображення дійсності базується на точному 

відображенні конкретних фактів і явищ дійсності. 
Нарис дозволяє наочно, яскраво, дохідливо й 

оперативно розкривати проблемні теми, глибоко 

змальовувати образи людей, захоплююче розповідати про 

природу, побут, суспільний устрій тощо. Нарис – важливий 

засіб популяризації науково-технічних проблем і досягнень. 
Існують численні види телевізійного нарису – 

портретний, подорожній, оглядовий (скажімо, про життя 

певного регіону), соціальний, проблемний, історичний, 

науково-популярний. Цей поділ є дещо умовним, але 

достатньо точно характеризує матеріал нарисів, саме тому 

чітке визначення жанру дуже важливе вже на етапі 

формування задуму, не кажучи вже про написання 

сценарію. 
Дуже важливим для нарису є розкриття у його 

драматургії процесу авторського дослідження, пізнання.  
Ця особливість, яка і робить нарис своєрідним 

аналітичним репортажем, тільки не з місця події, а, умовно 

кажучи, з місця життєвих і природних явищ, неодмінна і 

загальна для всіх його різновидів. 
Нині чи не найпоширенішим типом телевізійного 

нарису є нарис подорожній і його різновид нарис про природу.  
В обох цих жанрах автори художньо-

публіцистичними засобами розповідають як про типові, так 

і виняткові явища суспільного та природного життя у формі 
подорожі, безпосереднього спілкування з природою. 

Портретний нарис – також із низки поширених 

жанрових форм телевізійного нарису. У ньому автори 

відображають обставини життя і діяльності героя, малюють 

його характер в особистих і соціальних проявах, виявляють 
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мотиви важливих вчинків, прагнучи в кожній з цих позицій 

віднайти і донести до глядача актуальний соціальний зміст.  
У портретному нарисі справжній «герой твору» – психологія 

героя, його ідеологія, прагнення, які стають рушійною 

силою певних подій. 
Соціальний нарис розповідає про певні явища в 

суспільстві і має радше інформаційно-дослідницьку 

функцію. Здебільшого, соціальний нарис змикається з 

іншою жанровою формою – нарисом проблемним. 
Проблемний нарис – найскладніша форма нарису. 

Адже він поєднує в собі науково-дослідницьку і 

публіцистично-художню функції з умінням синтетичного 

прогнозування та популяризації складного матеріалу, 

здатністю в конкретних явищах життя бачити початки 
загальноважливих суспільних, економічних, політичних, 

культурних процесів. 
Дослідники вирізняють ще й змішану жанрову форму 

– проблемно-портретний нарис, у якому певна проблема 

ставиться через суспільну практику певної людини.  
Власну специфіку має й історичний нарис. Його 

особливість – у предметі екранного дослідження, образного 

розкриття. Зазвичай, історичний нарис побудовано з 

використанням значного обсягу літописного та 

іконографічного матеріалу. Останнім часом усе важливіше 

місце в історичних нарисах посідають комп′ютерні 

зображально-виражальні засоби – анімація, колаж, різного 

виду образні суміщення кадрів. Це дозволяє зробити 

історичні нариси привабливішими і актуальнішими за 

змістом.   
Історичний нарис здебільшого є публіцистичним, але 

може приймати і форму науково-популярної розповіді.  
Для створення нарису дуже важливо визначитись із 

його композиційними і стилістичними особливостями. 
Існують три головні композиційні форми побудови 

нарису:  
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– хронікальна, коли в центрі нарису життєва доля, 

певна подія чи події, які розглядаються послідовно в часі їх 

реального розгортання, або ж у поєднанні з різними 

відступами в часі; 
– логічна, яка будується на основі авторського 

пошуку глибинних зв’язків між різними явищами, тобто – 
форму дослідження явища; 

– есеістична – вільна форма авторського викладу, у 

якій авторський роздум щодо вільно відібраних фактів і 

явищ є головним, а документальний матеріал підкріплює 

авторське розуміння проблематики нарису. 
Основа художнього узагальнення і типізації в нарисі 

– багатогранний художньо-публіцистичний аналіз явища, 

особи героя. Саме такий підхід дозволяє віднайти в явищі 

індивідуальне, і те, що споріднює його із часом, 

суспільством, побачити потенціал майбутнього розвитку.  
Документальну жанрову форму являють собою і 

телевізійні конкурси. Однак необхідність їх видовищної 

організації вимагає значних творчих зусиль під час 

підготовки конкурсних програм.   
Телевізійні конкурси потребують створення 

образного середовища дії, ретельної розробки іміджу 

ведучого, стиль якого великою мірою визначає характер 

програми. Саме тому конкурси відносяться до сфери 

документально-художнього, або аналітично-художнього 

телебачення.  
Загалом телевізійні конкурси поділяються на два 

види – пізнавальні й розважальні, які певною мірою можуть 

переплітатися між собою. 
Пізнавальні конкурси за формою поділяються на 

вікторини (тобто у формі запитань і відповідей), професійні 
й ігрові конкурси.  

Розважальні конкурси поділяються на: естрадні 
(«Караоке на Майдані», «Україна має талант», «Голос 

країни»); спортивні («Великі перегони»); психологічні 
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(«Битва екстрасенсів»); пригодницькі («Форт Буайярд», 

«Останній герой») і своєрідні конкурси на психологічне 

виживання – реаліті-шоу («Дім»). 
Звичайно, цей перелік не може охопити всі гібридні 

форми, у яких сполучаються ознаки різних жанрових форм. 

Одним з таких конкурсів є «Чотири весілля» на «1+1», у 

якому сполучаються реаліті-шоу та спровокований репортаж. 
Слід також вказати на два типи конкурсів за складом 

учасників: індивідуальні (серед них і дуети, тріо і т.п.) і 

командні. 
Головне в телевізійних конкурсах – драматургічний 

прийом, загальний образ програми і ведучого, які формують 

усі інші допоміжні драматургічні та художні компоненти. 

Основна драматургія конкурсів – реальне емоційно-
психологічне протиборство, яке реалізується через прояви 

знань, талантів, здібностей. 
Особливий вид конкурсів – програми типу «Дім», 

«Від пацанки до панянки», які становлять документально-
художній жанр реаліті-шоу. 

Властива їм організація драматургії на основі 

тривалого спостереження передбачає повну реальність 

життя на екрані, організовану здебільшого на основі 

зіткнення конфліктних груп, конкуруючих пар, «підсадних 

качок».  
Реаліті-шоу створюються не тільки суто 

документальним шляхом. У них періодично 

використовують правдоподібні акторські розиграши 

життєвих ситуацій, які виступають каталізатором емоційно-
психологічних реакцій реально документальних учасників 

програми. Така технологія властива переважній більшості 

конфліктологічних екранних розслідувань і провокацій типу 

«Заборонена зона» з актором-ведучим М. Пореченковим і 

«Вікна» з актором Д. Нагієвим, частина з яких взагалі 

створюється ігровими методами «під життя» і в такому 

вигляді зараховується вже до так званих «драматизованих 
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хронік»», у яких ігрове й документальне переплітається в 

начебто реальних життєвих формах.  
Важливою частиною телевізійного мовлення, 

значення якої постійно зростає, є пізнавальні телепрограми. 
Найпоширеніші жанри пізнавальних програм – 

науково-популярні нариси, пізнавальні конкурси, пізнавальні 

ток-шоу, пізнавальні телеальманахи з постійним ведучим. 
Науково-популярний нарис за формою нагадує 

звичайний документальний нарис, однак його теми і 

проблематика стосуються передусім наукових пошуків, 

науково-технічних, історико-культурних і т.п. аспектів теми 

нарису. Це стосується і такої жанрової форми як 

пізнавальний дорожній нарис. 
Поширеним типом пізнавальних нарисів є історико-

реконструктивні, головним складником яких є акторська 

реконструкція історичних подій. 
Щодо конкурсів, то ми вже казали, що пізнавальні 

конкурси поділяються в основному на три головні види: 

вікторини, котрі являють собою видовищно оформлену 

систему питань-відповідей; професійні (які на жаль майже 

зникли з екранів); ігрові. Класикою останніх, як і всього 
жанру пізнавальних конкурсів, є розроблений нині вже 

покійним режисером Першого каналу В. Ворошиловим 

телевізійний конкурс «Що? Де? Коли?».  
Змістовним жанром пізнавального телебачення є 

програми, котрі за жанром можна визначити як 

телеальманах, або тележурнал, за участю постійного 

ведучого. 
Яскрава особистість, авторитет ведучого 

пізнавальних програм великою мірою забезпечують 

глядачеву увагу. Недарма Маргарет Тетчер у ранзі прем´єр-
міністра вела на ВВС уроки хімії для школярів, а видатний 

композитор і диригент Леонард Бернстайн – великий цикл 

лекцій з класичної музики на СBS.  
На Центральному телебаченні СРСР чи не 
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найпопулярнішими були пізнавальні програми, які вели 

вчені та діячі культури – «Клуб кіноподорожей», «У світі 

тварин», «Рослинний світ», «Очевидне – неймовірне» тощо. 

Форма телеальманаху – бесіди ведучого з фахівцями, показ 

цікавих сюжетів і кращих кінофільмів – зберегла 

актуальність і з успіхом використовується на телебаченні 

різних країн.  
Цікавою ігровою формою пізнавальних альманахів є і 

програма Першого каналу «Хочу знати» з ведучим М. 
Ширвіндтом. 

Нормою світового телебачення є і великі пізнавальні 

серіали з постійним ведучим, здебільшого на теми історії та 

природи. 
В історичних серіалах активно використовується 

акторська гра, акторське перевтілення ведучого-журналіста, 

історика. Прикладом останньої форми є серіали 
Л. Парфьонова, зокрема, «Історія Російської імперії».  

Цікавою серіальною формою пізнавальних програм, є 

програма Першого каналу «Мій родовід» – своєрідний 

багатосерійний репортажний нарис про те, як відомі люди 

шукають власне історичне коріння. 
Ще один різновид пізнавального телебачення – 

пізнавальне розмовне ток-шоу. Зазвичай їх тематика 

стосується «вічних», актуальних життєвих проблем – 
здоров´я, моди, родини, побуту.  

До таких, зокрема, належать давно вже закрита 

програма Оксани Марченко «Моя професія», психологічні 

програми «Давай одружимося», «Модний присуд», побутові 

ток-шоу «Квартирне питання», «Звана вечеря», «Фазенда», 

різноманітні медичні шоу, наприклад «Школа доктора 

Комаровського» на «Інтері», або «Жити здорово» з Оленою 

Малишевою на Першому російському каналі. 
Природно, що більшість телевізійних програм, які 

належать до аналітично-художніх жанрів, можуть містити в 

собі численні елементи інших жанрових форм, або ж являти 
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собою своєрідні гібридні жанрові форми, що здебільшого 

лише сприяє пошукам нової, виразної екранної драматургії. 
Жанрові форми художнього або постановочного 

телебачення, які в загальних рисах сформувались уже в 

начальний період його післявоєнного розвитку, достатньо 

стабільні:  
– драматизовані хроніки – розіграш певних подій, 

об′єднаних драматургією документального телевізійного 

розслідування («Слідство вели…», численні «Суди»); цей 

жанр виник у 50-х роках на американському телебаченні; 
– розважальні шоу – велика кількість різноманітних 

концертно-ігрових жанрових форм, об′єднаних на основі 

певної сюжетної драматургії (у радянському телебаченні 

вони мали назву «сюжетний фільм-концерт»);  
– телевізійні спектаклі – театральні спектаклі, або 

п′єси, реалізовані на екрані з урахуванням телевізійної 

специфіки; 
– адаптовані під вимоги телевізійного показу записи 

спектаклів і концертів; 
– музичні кліпи – короткі екранні мініатюри, завдання 

яких – у виразній пластичній формі передати сюжетний та 

емоційний зміст музичного твору; 
– постановочні розважальні концерти типу «Голубий 

вогник», «Криве дзеркало»; 
– літературно-драматичні програми, серед них і 

дитячі. 
Окрему групу жанрів можна визначити як 

«програмні». 
До них належать: 
– заставка, тобто зоровий образ-символ певної 

програми, створений переважно методом комп′ютерного 

дизайну; 
– анонс – короткий виклад змісту певної телевізійної 

програми, або фільму; 
– реклама, зокрема комерційна, соціальна і власна 
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реклама діяльності каналу. 
Усі ці жанрові форми слугують організації ефірного 

програмування, залученню уваги глядача до певних 

програм, забезпечують фінансовий стан каналу. 
*** 

Жанровий світ телебачення надзвичайно 

різноманітний і охопити його повністю дуже складно. 

Зокрема, слід вказати на жанрово-тематичні різновиди, у 

яких реалізується розважальна функція телебачення: 

кулінарні, про моду, комерційні ігри, еротичні телепередачі 

тощо). Іноді навіть складно сказати – відносяться вони до 

документального, або ігрового телебачення. І це не дивно – 
адже телебачення – видовище комплексне, і до того ж 

виконує ще й суто трансляційні функції.  
*** 

На завершення теми означимо існуючі жанрові 

форми телевізійного кіно, тобто відео- і кінематографічної 

продукції, яка виробляється для телебачення поза системою 

телевізійного програмування, однак враховує специфічні 

особливості телевізійного видовища: 
– телевізійний документальний кіно-, відеонарис; 
– телевізійний пізнавальний (науково-популярний) 

кіно-, відеонарис; 
– телевізійний документальний фільм-репортаж; 
– телевізійний документальний фільм-інтерв′ю; 
– телевізійний документальний кіно-, відеосеріал; 
– телевізійна ігрова (художня) кіно-, відеоновела; 
– ігровий (художній) телевізійний фільм; 
– ігровий багатосерійний телевізійний фільм; 
– телевізійний фільм-опера; 
– телевізійний фільм-балет; 
– телевізійний фільм-спектакль; 
– телевізійний музичний фільм у формі:  
а) сюжетного фільму-концерту; 
б) постановочного музичного шоу;  



95 
 

в) мюзиклу, тобто драматичної, або комедійної 

історії з піснями і танцями. 
Сучасне телебачення має розгалужену структуру 

жанрів, яка дає змогу виразно розкривати будь-яку 

актуальну і цікаву суспільно-важливу тему, ефективно 

будувати телевізійну програму, роблячи її змістовним, 

різноманітним, ефективним засобом масової соціальної 

комунікації та мистецтва. З появою нових драматургічних 

підходів безсумнівно будуть і надалі утворюватись нові 

гібридні жанрові сполучення, з′являтися нові жанрові 

форми. Цей процес є об′єктивною основою пошуку нових 

виражальних засобів, нових шляхів активного спілкування 

творців екранного видовища з телеглядачами.  
 
Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Що таке вид екранної творчості? 
2. Які види кінотворів ви знаєте? 
3. Які основні види телебачення? 
4. Що таке екранний жанр? 
5. Які жанри ігрового кіно ви знаєте? 
6. Які жанри неігрового кіно ви знаєте? 
7. Які основні групи телевізійних жанрів? 
8. На які жанрові форми поділяються телевізійні сюжети? 

 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Переглянути підсумковий інформаційний випуск 

одного з національних телевізійних каналів і дослідити 

жанрову природу кожного із його сюжетів. 
2. Обґрунтувати жанрову природу власної навчальної 

роботи – фотофільму. 
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Розділ 9. Екранні професії 
 
Кіно і телебачення – видовища техногенні. Під цим 

терміном розуміється об´єктивна залежність форм, методів, 

засобів створення документального чи художнього образу 

дійсності від технічних особливостей виду творчості. Саме 

існування кінематографу і телебачення невіддільне від 

складного техніко-технологічного та фінансово-
виробничого комплексу. Це привело до наявності в їх 

системі великої кількості різноманітних професій, 

завданням яких є творча та виробнича організація процесу 

підготовки, зйомки, монтажу, озвучування, подальшого 

просування та демонстрації екранних творів. 
Умовно всі, хто створюють екранні твори, 

поділяються на три ієрархічні щаблі.  
Найвищий рівень – ті, хто керує виробництвом 

екранних творів – генеральні й креативні продюсери або 

керівництво студій-виробників, безпосередні творці фільмів 

і телепрограм – автори-сценаристи, редактори, режисери, 

оператори, художники, звукорежисери, режисери з 

монтажу. Кожен з них (окрім авторів і редакторів) керує 

певною кількістю працівників середньої ланки. До неї 

входять виконавчі та лінійні продюсери, адміністратори, 

другі режисери й оператори, монтажери та відеоінженери, 

асистенти й помічники. Всі вони виконують конкретні 

завдання, які ставлять перед ними відповідні працівники 

вищого рівня. 
Третій рівень – працівники цехів, які обслуговують 

технічні засоби та підтримують регламентний та побутовий 

порядок під час зйомок і трансляцій: освітлювачі, механіки, 

маляри, столяри, бутафори, костюмери, гримери, робітники-
постановники, водії тощо. 

До цього додаються працівники загальних студійних 

підрозділів, які забезпечують сукупну діяльність усіх 
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творчих груп. Це фахівці фінансово-економічних, кадрових, 

диспетчерських підрозділів, відео- та фонотеки, технічні 

працівники, що забезпечують кінцеву реалізацію екранного 

продукту у вигляді копій або телевізійної трансляції тощо. 
Основою екранного виробництва є знімальна група, 

тобто творчо-виробнича група кіно- і телевиробництва, яка 

створює фільм, телепрограму. 
Очолює знімальну групу режисер (в ігровому кіно та 

при роботі над великими постановочними формами 

телебачення – режисер-постановник). До її складу входять 

другий режисер (в ігровому кіно), асистенти й помічники 

режисера, оператор (в ігровому кіно та в постановочних 

телепрограмах за участю кількох операторів – оператор-
постановник), асистенти оператора, художник-постановник 

(в ігрових формах) та при потребі – художники-декоратори, 

художники з костюмів, художники-гримери і асистенти 

художників, звукорежисер, або звукооператор і їх 

асистенти, адміністратори, директор, або виконавчий 

продюсер; в ігровому кіно до складу знімальної групи 

включається бухгалтер. На різних етапах роботи до 

знімальної групи підключаються монтажери, музичні й 

шумові оформлювачі, творчі працівники, які проводять 

комбіновані зйомки, і різноманітні працівники виробничих 

підрозділів. 
Окрім цього, в роботі знімальних груп беруть участь 

залучені фахівці: композитори, виконавці, каскадери, 

спеціалісти з обслуговування орендованої спеціальної 

техніки (наприклад, знімальні крани) та інші. 
Усю творчо-виробничу діяльність знімальна група 

веде під керівництвом режисера, забезпечуючи екранну 

реалізацію його ідейно-тематичного і творчого задуму. 
В ігрових формах документальною основою роботи 

знімальної групи є режисерський, або аналогічно до нього 

створений літературний сценарій і похідні від нього 

виробничі документи – календарно-постановочний план, 
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монтувальні графіки, кошторис. 
Однією з функцій знімальної групи є дотримання 

встановлених термінів і кошторису виробництва за 

безумовного забезпечення художнього рівня фільму, 

програми. 
Знімальна група утворюється з моменту запуску 

фільму, програми у виробництво і – у різному складі – до 

повного їх завершення.  
Отже, що являють собою основні екранні професії? 
 
Сценарист.  
Це літератор, який створює сценарій – більш-менш 

детальний план, чорнова, робоча версія екранного твору, яка 

розкриває тему майбутньої програми чи фільму, окреслює 

їхні цільові завдання, можливі об´єкти зйомок, пропонує 

героїв та інших учасників програми, намічає головні 

виражальні прийоми драматургії та основні змістовні і 

художні елементи тексту майбутнього екранного твору.  
Однак це не просто план. Сценарій є суб´єктивним 

драматургічним поглядом його автора на об´єктивні 

матеріали майбутнього екранного твору. 
Особливість літературного сценарію полягає в тому, 

що повноцінне розкриття його змісту можливе лише після 

так званої візуалізації – перетворення літературних образів у 

звуко-зорові, екранні. Основні компоненти літературного 

сценарію, його драматургічна композиція розраховані на те, 

що режисер віднайде в житті, або створить на основі власної 

фантазії образи, адекватні сценарному змісту.  
Автор сценарію повинен уявно бачити майбутній 

екранний твір, навіть розуміючи, що у подальшій роботі він 

може набути іншого вигляду. 
Створити такий текст можна лише чітко уявляючи 

собі систему і можливості виражальних засобів екранної 

творчості, відтворюючи у власній уяві ідеї, факти, 

персонажі у зримій, матеріально-предметній форми, в 
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органічному поєднанні окремих фрагментів у цілісну 

драматургічну композицію.  
Тобто, сценарист – це екранний драматург. Тому ця 

професія має ще й другу назву – кінодраматург, або 

телевізійний драматург. Оскільки цей розподіл має суто 

виробничий характер, загальний термін «сценарист» став 

більш поширеним. 
Що треба, щоб стати сценаристом, окрім природного 

драматургічного обдарування? 
Постійне уважне вивчення життя у тих сферах, які 

пригортають вашу увагу. Сценарист – людина, яка постійно 

шукає сюжети – такі змістовні факти, явища, події, які 

можуть стати основою подальшого драматургічного 

розгортання у цікавій глядачу формі. І неважливо, йдеться 

про ігровий, документальний чи пізнавальний екранний 

твір. У будь-якому виді і жанрі екранної творчості існують 

загальні драматургічні принципи, загальні засади 

драматургічної побудови.  
Тобто, сценарист – людина, яка вміє бачити 

внутрішню драматургічну побудову будь-яких явищ життя. 

Це вимагає вміння відбирати з життя найцікавіше, 

найвиразніше, саме те, що має внутрішній драматургічний 

потенціал розвитку, який називається конфліктом, 

протиборством, зіткненням різних думок, позицій, 

тенденцій, що існують не тільки в суспільному, але й у 

природному житті, визначаючи їхній постійний розвиток. 
Для того, щоб вирізнити цю драматургічну основу, 

треба мати значний культурний багаж, відчуття точного 

слова, глибоке проникнення в психологічну сутність 

людських стосунків; вміти опановувати різноманітні 

спеціальні знання – адже сфера діяльності сценариста – не 

тільки ігрові, але й документальні, музичні, пізнавальні 

екранні твори. У дійсності, поєднання різних сфер сценарної 

діяльності – рідкість. Зазвичай, сценаристи досить чітко 

поділяються на авторів ігрових та неігрових творів. Однак, 
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на етапі оволодіння професією слід спробувати себе у 

кожному виді екранної творчості, щоб визначити найбільш 

плідну майбутню спеціалізацію. 
Отже, сценарист – це людина з широким діапазоном 

знань та культурних інтересів, з постійною цікавістю до 

всього нового, перспективного, того, що репрезентує 

актуальні проблеми дійсності. Людина, яка вміє викладати 

свої життєві враження, знання, власну позицію у цікавій 

широкому загалу формі, яку можна реалізувати у звуко-
зоровому вигляді за допомогою монтажних поєднань 

окремих кадрів. Останнє – дуже важливий чинник сценарної 

творчості.  
Професійний сценарист – це той, хто вміє побачити 

власний літературний матеріал не просто в потоці описів та 

думок, а саме у вигляді окремих кадрів, які повинні 

повноцінно розкривати зміст екранного твору за допомогою 

монтажного поєднання із сусідніми кадрами, в серії 

послідовних сцен та епізодів. Покадрове мислення і є 

технологією візуалізації літературного сценарію. 
Навчитись цього та вдосконалити покадрове 

мислення можна лише за допомогою постійної сценарної 

праці, бажано за консультативної участі режисера. Суттєвим 

внеском у формування сценарного мислення безперечно 

можуть стати власні спроби екранної реалізації сценарних 

задумів. Вони не обов’язково будуть успішними, адже 

режисерське обдарування має дещо інший характер, однак 

допоможуть краще зрозуміти природу екранної творчості, 

особливості використання різноманітних виражальних 

засобів екрану. 
Слід також мати на увазі, що сценарна праця багато в 

чому близька до праці редактора. Це фахівець кіно і 

телебачення, головна функція якого полягає в організації 

якнайповнішої і найвиразнішої драматургії, пристосуванні 

сценарію до можливостей виробника.  
Редактори різних рівнів відповідають за тематичне 
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планування виробництва фільмів і телепрограм, підготовку 

сценаріїв, діалогів, дикторських текстів, ідейно-тематичний 

зміст екранних творів. Вони готують відповідні висновки 

щодо відбору виконавців, перегляду робочого матеріалу, 

поетапного приймання екранних творів.  
У системі неігрового телебачення редактор є 

ключовою фігурою телевиробництва, визначаючи зміст та 

ідейно-тематичну спрямованість програми, контролюючи 

весь хід творчої роботи над програмою.  
Тобто, редакторська діяльність за змістом близька до 

сценарної і є однією з найреальніших форм 

працевлаштування дипломованих сценаристів кіно і 

телебачення. 
 
Режисер. 
Режисура – це процес об´єднання різних 

аудіовізуальних інформаційних і художніх компонентів у 

цілісне синтетичне видовище на основі єдності образної чи 

інформаційної драматургії. 
Найсуттєвіша особливість режисерської праці 

полягає в тому, що режисер створює продукти своєї 

творчості лише у власній уяві й організаційних діях, 

використовуючи результати спрямованих ним 

психофізичних і матеріальних дій інших працівників 

творчого колективу – фахівців окремих творчих професій і 

непрофесіоналів: з художником і оператором (у кіно і на 

телебаченні) він розробляє візуальний, пластичний образ 

твору, з акторами – передає зміст, образність, 

емоціональний сенс твору, розкриваючи та створюючи 

умови для вияву на сцені, у кадрі індивідуальності актора, 

його мистецьких і психофізичних даних, знання життя й 

характерів; разом із композитором, звукооформлювачем, 

звукооператором режисер створює звуковий образ 

постановки; з художником зі світла або освітлювачами в 

театрі чи з оператором у кіно і на телебаченні режисер 
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втілює світлотональний і колористичний малюнок; також у 

кіно і на телебаченні разом з монтажером режисер 

остаточно поєднує всі компоненти твору в єдине ціле. І це 

тільки головні, визначальні етапи творчого співробітництва 

режисера зі своїми співавторами. 
Зважаючи на це, можна визначити, що режисер – це 

керівник творчого колективу, професіонал у галузі 

синтетичних видів культури, мистецтва та інформації, який 

об´єднує спільні дії працівників різних творчих професій 

задля створення певних творів методом синтезу 
різноманітних виражальних компонентів на основі власного 

творчого та громадянського світобачення. 
Діяльність режисера охоплює всі види просторово-

часових синтетичних видовищ, тобто таких, у структурі 

яких поєднуються різноманітні засоби художньої 

виразності. Саме використовуючи, синтезуючи їх, режисер 

створює цілісне видовище.  За видами цих видовищ 

розрізняються і види режисерської діяльності: режисура 

театру (драматичного, театру мініатюр, театру-кабаре, 

лялькового театру, театру тіней, театру пантоміми, театру 

одного актора); режисура музичного театру (опера, оперета, 

мюзикл, мюзик-хол); режисура кіно (художнього, 

документального, науково-популярного і техніко-
пропагандистського, навчального, рекламного, 

анімаційного); режисура музичних кліпів; режисура цирку; 

режисура масових і театралізованих видовищ; концертна 

режисура; режисура радіо; режисура телебачення, яка має 

широкий спектр, аналогічний видам і жанрам телебачення; 

режисура віртуальних комп´ютерних ігор. Останній вид 

видовища також віртуально існує в часі і просторі і являє 

собою віртуальний аналог анімаційного кіно. 
Різноманітними є і види режисерської діяльності в 

екранній творчості. 
По-перше, це кінорежисер, тобто режисер, який 

створює фільми різних видів на продакшн-студіях 
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(кіностудіях). Ті з них, хто створює повнометражні ігрові 

фільми чи серіали, призначаються режисерами-
постановниками.  

Режисер-постановник – одноосібний творець 

екранного твору на основі поєднання сценарного та 

власного задумів і стильових особливостей творчості своїх 

найближчих співавторів – оператора-постановника, 

художника-постановника та виконавців ролей. 
Режисер-постановник разом із організаторами 

виробництва – продюсерами відповідає за загальну 

організацію виробництва і витрачання коштів і 

матеріальних ресурсів, виділених для постановки. Головною 

формою цієї організації для режисера є використання 

оптимальних творчих рішень, які, не знижуючи мистецький 

рівень роботи, дозволяють виконати її у необхідні терміни 

та в умовах реального фінансування. 
Приблизно такі ж функції у кінорежисерів, які 

працюють в інших видах фільмовиробництва – 
документальному, пізнавальному, анімаційному кіно. 

Свою специфіку має робота режисера телебачення.  
Технологічно виробництво телепрограми 

починається із затвердження теми майбутньої програми, 

створення сценарію, отримання від головного режисера 

завдання на створення програми на основі сценарію, 

сценарного плану, або просто плану оперативних зйомок, за 

які відповідає редактор. 
Режисер включається до складу певної групи, до якої 

входить також редактор і провідний оператор. Інші 

працівники або включаються в творчо-виробничу групу 
відповідно до складності роботи, або працюють з нею за 

графіком. 
У художніх програмах режисер, зазвичай, розробляє 

режисерську експлікацію (план майбутньої програми), або 

режисерський чи монтажний сценарій, у яких вказуються 

об´єкти зйомок, їх приблизний хронометраж, ролі, фахівці, 
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техніка, спеціальні ефекти, передбачається використання 

архівних матеріалів, уточнюються головні виражальні 

засоби. 
У ході підготовки до зйомок ігрових і складних за 

постановкою неігрових програм режисер проводить 

репетиції з виконавцями, так звані трактові репетиції, тобто 

чорнові прогони програми з метою встановлення 

узгоджених дій усіх учасників телевізійної групи та 

відпрацювання технічних питань запису чи трансляції. 
Окрім нескладних подієвих зйомок інтерв´ю, 

репортажів, допоміжного зображального матеріалу, які 
можуть проводитися без режисера – оператором чи 

редактором і оператором, а при наявності в групі асистента 

режисера – асистентом і оператором, режисер 

безпосередньо керує зйомками, визначаючи драматургічно 

обумовлений відбір об´єктів зйомки, характер оформлення, 

передбачаючи майбутню монтажну організацію, 
визначаючи розміщення камер і використання спеціальних 

технічних засобів.  
Під час записів програм режисер безпосередньо 

проводить ефірний монтаж, включаючи ті чи інші камери; 
під час підготовки відеоматеріалів до ефіру – монтує 

матеріали разом з відеомонтажером, а при потребі – за 

участю звукорежисера. 
Слід звернути увагу на те, що ефірне телебачення 

дозволяє одночасно здійснювати зйомку, обробку 

зображення й звуку та їхній монтаж, не зупиняючи 

реального процесу розгортання подій, що транслюються, 

або записуються на плівку. Ця особливість суттєво 

відокремлює специфіку режисерської праці на телебаченні 

від кінематографічної.  
При потребі, режисер проводить озвучування 

програми – разом із звукорежисером записує закадровий 

дикторський текст, репліки акторів, проводить дублювання 

фільмів на необхідну мову, підбирає музичне й шумове 
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оформлення. 
Режисер відбирає шрифти, необхідні для створення 

титрів програми, і формує їх композиційно, творчо з´ясовує 

питання про створення телезаставок і їх використання. 
Режисер-постановник або режисер телебачення і 

неігрових видів кіно – повноправний керівник, а отже, і 

вихователь творчо-виробничого колективу. Він повинен 

правильно розподілити обов´язки; на кожному з творчо-
виробничих етапів роботи над програмою чи фільмом 

пояснити кожному фахівцю особливості власного творчого 

бачення; уміти повноцінно використати його творчі 

особливості, знання, професійну майстерність. 
Режисер повинен бути прикладом творчого пошуку, 

ентузіазму, чіткої організації праці, етичного ставлення до 

співробітників та інших учасників творчо-виробничої 

діяльності. 
Дуже важливо, щоб режисер зміг створити навколо 

себе більш-менш постійний творчо-виробничий колектив 

однодумців. Це значно полегшує творчу працю, робить її 

оперативнішою, організованішою, а стилістику всіх творчих 

компонентів органічнішою. 
Особливі творчо-виробничі стосунки пов´язують 

режисера з операторами й художниками кінофільму, 

телепрограми – адже вони в межах своєї творчої професії є 

повноправними авторами екранного твору. Це вимагає 

взаємного пошуку оптимальних творчих рішень, які 

об´єднають у загальній стилістиці фільму, програми 

індивідуальні творчі стилі кожного з провідних творців – 
режисера, операторів, художника.  

Кожен з видів екранної режисури – постановочне, 

документальне, пізнавальне кіно; інформаційне, 

документальне, постановочне, спортивне дитяче, рекламне 

телевізійне мовлення, концертні й театральні записи, 
музичні програми тощо, потребує спеціальних глибоких 

знань, широкої інформованості в конкретній сфері, 
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підвищеного постійного інтересу до матеріалу, 

психологічної, педагогічної тощо підготовки і, врешті-решт, 

особливого типу обдарування, який дозволить режисеру не 

просто висвітлювати певні події і проблеми, але й 

створювати специфічні, властиві кожному з цих напрямків, 

екранні твори. 
Окрім режисерів-постановників і відповідних за 

статусом творчості режисерів інших екранних форм, 

існують і інші режисерські професії. 
Другий режисер.  
Режисер, який виконує обов′язки своєрідного 

керівника штабу знімальної групи ігрового фільму. 

Допомагає режисеру-постановнику у створенні 

режисерського сценарію, виборі об′єктів зйомок, підборі 

виконавців тощо. Керує складанням календарно-
постановочного плану, графіків фільмовиробництва, 

оперативно контролює їх виконання. Організує роботу на 

знімальному майданчику; за завданням режисера-
постановника проводить репетиції з акторами, дозйомки, 

зйомки, що ведуться паралельно із зніманням основного 

матеріалу; керує діями виконавців другого плану, масовки 

тощо. 
Головний режисер телебачення. 
Керівник і координатор знімальних творчих груп 

телебачення. Організує творчо-виробничий процес 

створення телевізійних програм, бере участь у прийнятті 

готових програм, розробці творчої концепції діяльності 

телевізійного каналу, вдосконаленні форм телевізійного 

мовлення, кошторисів виробництва тощо. 
Головний режисер відповідає за естетичне 

оформлення програм, загальну художню стилістику 

телевізійного каналу; керує процесом створення 

телевізійних заставок, оформлення студій; відповідає за 

зовнішній вигляд і стиль роботи ведучих інформаційних 

програм. 
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Як фахівець високої кваліфікації, може особисто 

знімати відповідальні телевізійні програми. 
Асистент режисера. 
Асистент режисера є найближчим помічником 

режисера у виконанні будь-яких творчо-виробничих та 

організаційних функцій. За дорученням режисера може 

проводити пошук і попередній перегляд виконавців, 

організовувати та проводити подієві зйомки і дозйомки 

окремих кадрів чи епізодів, підбирати фільмотечний, 

архівний, іконографічний матеріал, документи, реквізит, 

костюми тощо, контролювати виконання різного виду 

підготовчих робіт, оформлення документації; пише 

монтажні листи завершеного фільму, програми. Асистент 

режисера з вищою освітою за дорученням керівництва має 

право самостійно створювати фільми і телепрограми. 
На телебаченні асистент режисера також може 

самостійно готувати телепрограми (здебільшого невеликі за 

розміром, насамперед подієві чи видові). Особливі функції 

виконує асистент режисера під час павільйонних і 

багатокамерних записів чи трансляцій як оператор 

режисерського пульта. Самостійно, або за командами 

режисера, асистент включає на запис чи трансляцію ті чи 

інші камери, дає необхідні мікрофонні розпорядження 

операторам тощо.  
Є ще одна, начебто режисерська професія – помічник 

режисера. Однак, це скоріше адміністративний працівник, 

який виконує вказівки режисера, а не продюсера. 
 
Оператор. 
Екранні мистецтва – мистецтва видовищні. 

Незважаючи на суттєву різницю між традиційним кіно і 

телебаченням, їх неодмінною спільною складовою, без якої 

існування цих видів масової комунікації та мистецтва 

неможливе, є виразне, змістовне зображення, побудоване за 

законами художньої творчості. 
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Отримання такого зображення є одним з головних 

засобів реалізації в екранному творі ідейно-художнього 

задуму авторів і не може бути реалізоване без операторської 

творчості. Зміст екранного твору формує режисер, але 

побачити його можна тільки очима оператора.  
Матеріал операторського мистецтва – пластичний 

вигляд і рух пластичних елементів природного та людського 

життя, які створюють зображальні образи реальної чи 

художньої дійсності.  
Специфіка операторського мистецтва полягає в тому, 

що оператор за допомогою виражально-зображальних 

засобів – світла, руху, композиції, крупності – відтворює в 

межах кінематографічного або телевізійного кадру окремі 

фрагменти реальної чи художньо організованої дійсності 

так, щоб найповніше розкрити їх ідейно-тематичний та 

естетичний зміст і органічно включити в загальну монтажну 

драматургію цілісного екранного твору.  
Оператор проводить свою роботу під керівництвом 

режисера і на основі його бачення майбутнього екранного 

твору, прагнучи досягти органічної єдності режисерського й 

операторського стилю. 
Суттєвим елементом операторської творчості є її 

пов´язаність з використанням комплексу технічних засобів 

трансляції та зйомки, до якого входять камери, об´єктиви, 

експонометрична апаратура, штативи, крани, засоби 

пересування камери, освітлювальна апаратура, різноманітне 

допоміжне обладнання і пристосування.  
Від знання можливостей і досконалості володіння 

цією технікою великою мірою залежить рівень реалізації 

оператором образотворчих завдань. 
Специфіка операторської творчості визначається 

також особливостями роботи в різних видах екранної 

творчості: на телебаченні, в ігровому, документальному, 

науково-популярному та інших спеціальних видах 

кінематографії.  
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Для реалізації цього завдання оператор повинен бути 

не просто фіксатором дійсності. Приступаючи до створення 

фільму, або телевізійної програми, оператор повинен 

досконало розуміти задум режисера, особливості його 

творчого мислення.  
Неодмінною вимогою є і чітке розуміння виду і 

жанрової своєрідності екранного твору, над створенням 

якого працює знімальна група. Документальний, 

пізнавальний, суто розважальний або філософський 
постановочний твори – зазвичай зовсім різні сфери не тільки 

режисерської, але й операторської творчості і мають 

специфічні для кожного виду дуже значні відмінності.  
В ігровому, постановочному, або ж художньому кіно 

і телебаченні автори і серед них оператор, утворюють 
особливий художній світ, який певним чином моделює 

реальну дійсність, але не вимагає визнання екранної 

дійсності за реальність.  
Оператор ігрового фільму повинен добре 

орієнтуватись у найтонших нюансах сценарної 

першооснови. Тільки так він може адекватно зрозуміти 

ідейно-художній задум режисера, стати його співавтором у 

розробці постановочного проекту фільму, програми і надалі 

безпосередньо втілити все задумане на екрані. 
Для оператора-документаліста найбільший вияв 

майстерності – розкрити на екрані живі, непідробні емоційні 

переживання учасників події, виявити їх реальні 

взаємозв´язки чи протистояння. Для цього він повинен бути 

оперативним, блискавично орієнтуватись у складних 

подієвих ситуаціях, добре розуміти безпосередній зв´язок 

між виконанням професійного обов´язку та етикою 

журналістської поведінки. Оператор-документаліст не 

повинен робити себе активним учасником події. 

Перебуваючи у вирі події, він повинен тактовно не 

втручатись у її перебіг, але водночас постійно бути в 

найважливіших її місцях. 
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Оператор і режисер повинні бути гідними один 

одного творцями екранного твору, маючи спільне художнє 

бачення.  Але є й такий бік екранної творчості, за який 

оператор несе повну персональну відповідальність. Мається 

на увазі технічна якість зображення, її відповідність 

екранним стандартам. Оператор повинен володіти 

необхідними знаннями й технічними навичками, які 

забезпечать необхідний стандарт освітлення, колориту, 

фокусування, стабільності екранного зображення, його 

відповідність завданням наступного монтажу. 
Для цього він повинен досконало знати можливості 

кіно-, відео- та освітлювальної техніки, оптики й оптичних 

пристосувань, допоміжної операторської техніки, 

фотоматеріалів і електронних матриць відеоапаратури, 

принципи природного та штучного освітлення тощо. Адже 

саме від оператора залежить, як будуть виглядати дійові 

особи, наскільки виразними будуть виглядати на екрані 

середовище дії та її атмосфера. І головне – чи буде 

зображення відповідати режисерському задуму.  
Є кілька операторських професій. 
Кінооператор: одна з двох основних професій у 

кінематографі. Творчо-технічний фахівець, який разом з 

режисером і художником (в ігрових екранних жанрах) 

визначає стилістику зображального рішення, зображальні 

методи розкриття ідейно-тематичного змісту екранного 

твору та безпосередньо керує кіноапаратом, фіксуючи 

екранне зображення на певний носій (кіноплівку, 

відеоплівку або цифрову матрицю). У своїй роботі 

кінооператор використовує різноманітне технічне 

обладнання, яке дозволяє виконувати творчі завдання.  
Головними складниками творчості кінооператора є 

відбір, організація та екранне втілення композиційних, 

світлотональних, колористичних вирішень, точок зору, руху 

камери, які дозволяють максимально виразно розкрити зміст 

екранного твору та його ідейно-художнє наповнення. 
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Кінооператор працює над створенням фільмів – 
здебільшого в складі знімальних груп продакшн-студій. 

Зазвичай кінооператори мають творчу спеціалізацію – 
кінооператори ігрового, документального, пізнавального, 

анімаційного кіно. 
Оператор-постановник: оператор повнометражного 

ігрового екранного твору, один із творців фільму, який 

безпосередньо реалізує його зображальне рішення; керівник 

усієї роботи операторської групи.  
Спільно з режисером-постановником визначає 

стилістику і зображальні методи втілення ідейно-
тематичного змісту екранного твору; розробляє 

режисерський сценарій, відбирає об′єкти зйомок, узгоджує 

ескізи декорацій, костюму, гриму. Оператор-постановник 

визначає необхідне для зйомок технічне обладнання, керує 

процесом установки кольору завершеного екранного твору. 
Оператор телебачення: фахівець зі створення 

екранного зображення телевізійних програм. Здебільшого 

працює над створенням екранних творів різних видів – 
хронікальних, документальних, пізнавальних, 

постановочних. 
Екранні програми оператор телебачення створює з 

використанням відео- та цифрової знімальної апаратури. 
Творчі завдання оператора телебачення є 

анаогічними завданням кінооператора. 
Другий оператор: оператор, який проводить 

паралельні зйомки, дозйомки, зйомки другою камерою (за 

потреби), встановлює основне світло, контролює процес 

обробки плівки тощо. Другий оператор прикріпляється до 

знімальної групи складних фільмів, або тоді, коли треба 

проводити паралельні основним зйомки.  Асистент 

оператора: помічник оператора. Допомагає переносити та 

встановлювати знімальну апаратуру, встановлювати 

освітлення, зокрема – відповідає за експозиційний рівень 

освітлення; виміряє фокусну відстань до об′єкта зйомок і 
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встановлює її на об′єктиві під час репетицій і зйомок; 

стежить за можливим попаданням в об′єктив відблисків 

світла і відповідно встановлює світлозахисні пристрої; веде 

записи відзнятих кадрів і дублів; при зйомках на кіноплівці 

заряджає плівку в камеру та передає експоновану плівку для 

проявлення й друку тощо.  
На великих за обсягом і складних з операторського 

боку фільмах може бути кілька асистентів оператора, один з 

яких займається тільки процесом фокусування об′єктива. 
На телебаченні асистент оператора може самостійно 

проводити нескладні зйомки, наприклад вуличні інтерв’ю-
опитування тощо.  

 
Ведучий телепрограм. 
Творчий працівник телебачення, який безпосередньо 

в кадрі озвучує необхідні тексти, розповідає про події, бере 

інтерв’ю, організує в єдине ціле окремі компоненти 

телепрограми. 
Існують загальні принципи, що витікають із природи 

самого телебачення, які обумовлюють будь-які форми 

творчості телевізійного ведучого. 
Це психологічна динамічність, гнучкість, уміння 

надати екранному виступу природний перебіг розмови, 

висловлювань. Незалежно від методу підготовки програми, 

її жанру, екранний виступ, розмова повинні виглядати як 

експромт, імпровізація, народження думки на очах глядача. 
Для ведучого обов´язковим є вміння невимушено 

триматися перед камерами, коректно поводитись із 

співрозмовниками, надавати максимум інформації в 

мінімум часу. Дуже важливим є вміння подавати будь-яке 

міркування в індивідуальній формі, із притаманними 

власному стилю ведучого особливостями мови і мислення. 
До всього цього, ведучому потрібні розкутість мови, 

свобода вислову як результат свободи мислення. І робити 

все це треба, враховуючи характер і розташування тих чи 
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інших технічних засобів телебачення. 
Ведучий не повинен позиціонувати себе як 

найважливіший елемент програми, адже за будь-яких умов 

функція ведучого – організувати і найвиразніше розкрити 

зміст програми, а не власної персони. 
Природно, що це зовсім не означає, що ведучий не 

повинен володіти акторськими прийомами подання 

інформації. Навпаки, акторські здібності – важливий 

елемент майстерності ведучого, особливо в умовах 

жанрового розмаїття різних видів мовлення.  
Саме різноманітність жанрових форм телебачення 

визначає й особливості роботи ведучого. 
В інформаційних жанрах ведучий виступає в ролі 

комунікатора, який уособлює собою певне суспільно-
політичне спрямування того чи іншого телевізійного каналу. 

Це, власне, диктор, або ведучий-журналіст, головним 

завданням якого є об´єктивне висвітлення певних подій, 

явищ життя.  
Особлива сфера інформаційного мовлення за участю 

ведучого – спортивні новини. Ведучий цих програм і 

називається по-іншому – спортивний коментатор. 
В аналітичних, зокрема пізнавальних, жанрах 

ведучий являє собою різнобічного і допитливого дослідника 

актуальних проблем суспільного життя, який за потреби 

здатен сполучати у своїй екранній діяльності різноманітний 

арсенал журналістських, дослідницьких та акторських 

виражальних засобів. 
У розважальних формах телебачення ведучий являє 

собою шоумена, схильного до імпровізації, активного 

розмовного контакту, який вільно володіє прийомами 

телерепортерської та акторської майстерності, здатний 

контролювати перебіг телевізійного видовища, вільно 

спілкуватись із співрозмовниками, при потребі 

перевтілюватись у певні екранні чи сценічні образи, 

володіти майстерністю конферансьє, елементами комічної 
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дії тощо.  
Однак у будь-якій жанровій формі телевізійний 

ведучий повинен бути яскравою індивідуальністю, яка 

постійно перебуває на прямому емоційно-психологічному 

зв´язку не тільки з учасниками конкретної програми, але й з 

телевізійним глядачем і вміє звертатися з екрана до всіх 

разом і до кожного глядача окремо.  
Існує сім основних типів діяльності телеведучого: 
1) ведучий новин; 
2) спортивний коментатор; 
3) репортер; 
4) інтерв´юер; 
5) ведучий ток-шоу; 
6) ведучий телевізійного шоу; 
7) ведучий тематичних або авторських програм 
Кожний із цих видів діяльності має власну 

специфіку, різноманітність форм якої залежить як від 

тематичного змісту програм, так і від особистості ведучого. 

Але є в них і загальна тенденція – роль ведучого зрештою 

зводиться до вміння вести нормальну людську розмову 

наперекір специфічній обстановці студії чи позастудійного 

репортажу, які через технологічні особливості до такої 

розмови абсолютно не пристосовані.  Окремий фах являє 

собою робота д и к т о р а, який начитує офіційні новини в 

кадрі та проводить закадрове озвучування, або тільки 

диктора закадрового озвучування. Подібне фахове 

обмеження може мати місце через недостатні акторські 

якості, або певні пластичні недоліки диктора, який при 

цьому відзначається високим рівнем мовної культури і 

фонетичного звучання. 
 
До основних творчих екранних професій належать і 

професії художників, монтажерів, фахівців з озвучування. 
Художник-постановник: один з основних творців 

ігрових екранних творів і зображальних образів циклічних 
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постановочних програм телебачення. 
Разом з режисером і оператором розробляє 

зображальну стилістику екранного твору, відбирає об′єкти 

зйомки, меблі та реквізит, створює ескізи декораційних 

комплексів, переобладнання інтер′єрів і декораційних 

добудов на натурі, меблів і реквізиту. 
Існує і кілька інших професій художників – 

художник-гример, художник-декоратор, художник-
мультиплікатор (або художник-аніматор), художник по 

макетах, художник комбінованих зйомок, художник титрів 
тощо. 

Звукорежисер: фахівець із звукозапису. Виконує 

запис фонограм (записів звуку) під час зйомок; підбирає чи 

створює необхідні шуми; записує музичні фонограми; 

проводить озвучування персонажів, записи закадрових 

текстів, робить зведення (перезапис) усіх компонентів звуку 

тощо.  
Звукооператор: у практиці телебачення – те саме, що 

й звукорежисер. 
Якщо він працює в одній творчій групі із 

звукорежисером, то є помічником останнього. 
Важливе місце в структурі роботи над екранними 

творами займають монтажери, які поділяються на режисерів 

монтажу та їхніх помічників – монтажерів. 
На телебаченні монтажери здебільшого мають назву 

відеоінженер.  
Монтажер – одна з ключових фігур екранної 

творчості, оскільки безпосередньо проводить монтажне 

поєднання окремих кадрів у цілісний екранний твір. На 

телебаченні цей процес проходить здебільшого під 

керівництвом режисера або редактора програми. У кіно 

процес монтажу в документалістиці ведеться під 

керівництвом режисера, а в ігрових фільмах – під 

керівництвом режисера-постановника або самостійно 

режисером монтажу згідно сценарію. Останній метод 
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поширений при створенні багатосерійних телевізійних 

фільмів і в системі голлівудського кінематографу, де 

режисер монтажу має назву редактор монтажу. 
 
Слід згадати ще дві сучасні екранні професії, 

обіймати які може творча людина будь-якого кіно-, 
телевізійного фаху. 

Йдеться про креативного продюсера та кастинг-
директора. 

Креативний продюсер – це один з керівників процесу 

створення фільму, телепрограми, який відповідає за якість 

літературного сценарію, підбір складу творчої групи, 

проводить загальне художнє керівництво роботою 

знімальної групи екранного твору.  
При роботі над багатосерійними телевізійними 

фільмами, у якій задіяно кілька режисерів, а нині ця 

практика є дуже поширеною, особливо при зйомках 

ситкомів – ситуаційних комедій, креативний продюсер 

визначає і загальну стилістику екранного твору, фактично 

виконуючи функції головного редактора і режисера-
постановника. 

Кастинг-директор – творчо-організаційний 

працівник, який організовує кастинг, тобто попередній 

відбір виконавців та готує пропозиції для затвердження 

виконавців. Під час поточного виробництва телевізійних 

серіалів з великою кількістю виконавців кастинг-директор 

безпосередньо підбирає другорядних виконавців без 

узгодження з режисерами серій. 
 
Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Творча робота якого фахівця є основою створення 

телевізійної програми? 
2. Якими є основні функції режисера телебачення? 
3. Якими є основні функції оператора телебачення? 
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4. Які існують типи телевізійних ведучих? 
 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Скласти перелік членів знімальної групи 

документального фільму. 
2. Скласти перелік членів творчої групи телевізійної 

програми. 
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Розділ 10. Методика оволодіння екранними 

професіями 
 
З перших днів навчання студенти повинні зрозуміти, 

що сценарній справі, режисурі, мистецтву оператора, 

диктора, телевізійного ведучого неможливо навчити 
теоретично. Але цьому можна навчитись.  

Органічною для студентів повинна стати потреба 

постійного створення власних, хай крихітних, але 

мистецьких екранних творів, які дадуть змогу педагогам 
допомогти їм ефективно вчитися на власних досягненнях і 

недоліках. 
Однак, це далеко не все. Безумовно визначальними 

чинниками всіх творчих екранних професій є наявність 

загальної культури, вміння швидко засвоювати різноманітну 

нову інформацію, глибоко розуміти її сучасний та 

історичний контекст, вміти підтримувати на необхідному 

рівні психологічний контакт з людьми будь-якої культури та 

соціального прошарку. 
Для формування усіх цих властивостей величезне 

значення для подальшої освіти і професійної діяльності 

першокурсників мають фахові і загальноосвітні предмети, 

які будуть вивчатись наряду з тими, що безпосередньо 

формують професійні навички за обраним профілем. 
Студенти повинні зрозуміти, що екранні мистецтва 

являють собою величезний комплекс різноманітних 

фахових і загальнокультурних знань, без яких плідна творча 

діяльність у цій галузі неможлива.  
Олександр Петрович Довженко під час своєї 

педагогічної діяльності у ВДІКу постійно підкреслював, що 

треба виховувати в студенті – майбутньому режисері любов 

до прекрасного, до розуміння прекрасного; виховувати 

розуміння того, що без поетики, без поетичного поштовху 

екранний твір мертвий, неначе планета без атмосфери, що 
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слід і в житті шукати красу, не опускатися до нудного 

оповідного побутовізму.   
Тобто, йдеться про те, що для молоді, яка обрала 

екранну професію, не може бути й мови про формальне 

вивчення інформаційного матеріалу, скажімо, з історії 

образотворчих мистецтв, музики, історії, літератури тощо. 
Постійне, щоденне прослуховування творів 

класичної музики, перегляд творів образотворчого та 

фотографічного мистецтва формують у молодої людини 

гармонійне відчуття ритмічної першооснови життя і 

творчості – одного з визначальних факторів плідної 

екранної праці. Саме відчуття ритму дозволяє побудувати 

гармонійну драматургічну конструкцію, визначає 

послідовність та зв’язок усіх її елементів. Ритм визначає 

всю структуру монтажної побудови екранного твору, 

вирішальним чином впливаючи на зміст та хронометраж 

кожної монтажної фрази, сцени, епізоду і всього екранного 

твору. 
Систематичне свідоме читання класичних 

літературних, зокрема поетичних, творів виховує художній 

смак, збагачує екранне мислення художніми асоціаціями, 

дозволяє відрізнити справді креативне від підсвідомого 

запозичення, а також полегшує авторську працю за рахунок 

творчого використання історичного досвіду мистецьких 

характерів і драматургії. 
Глибоке знання історії, вміння аналізувати тексти 

історичних документів дозволяють зберегти самостійність 

мислення, формують розуміння нескінченних взаємозв’язків 

елементів дійсності. Це допомагає самобутньому, 

правдивому, переконливому розкриттю будь-якої теми 

екранного твору. 
Цей перелік можна продовжувати стосовно кожної 

навчальної дисципліни.  
Необхідним для подальшого плідного навчання є 

систематичне ознайомлення із сучасним культурним 
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процесом, який відбиває певні суспільні тенденції. Вміння 

визначити ці тенденції, зрозуміти їх об’єктивний зв’язок з 

дійсністю, є одним з чинників формування власного 

сучасного стилю екранної творчості, який неминуче 

сформує і властиву кожному майбутньому професіоналу 

екранну мову. 
Це стосується і відвідувань різноманітних сценічних 

видовищ, виставок, музеїв, концертів. Майбутнім творцям 

екранних видовищ слід рішуче перебороти сучасні реалії 

інтернетно-телевізійного віртуального споживання 
культури.  

Дуже важливо з перших днів навчання відразу ж 

налаштуватись психологічно на системну, послідовну, 

колективну творчу працю. 
Формування дружніх стосунків у навчальній групі, 

постійна взаємодопомога, спільна організаційна й творча 

діяльність в процесі виконання навчальних екранних робіт – 
важливий елемент виховання у студентів навичок дійсно 

колективної праці, без якої взагалі неможливе створення 

професійних екранних творів.  
Неодмінним важливим складником оволодіння 

екранною професією є систематичні перегляди екранних 

творів. Студенти повинні зрозуміти, що перегляд фільмів і 

телевізійних програм є об’єктивною необхідністю, методом 

поступового накопичення мистецького досвіду, який є 

невід’ємною частиною творчої фантазії, художнього смаку. 
На відміну від звичайного глядача, якого здебільшого 

цікавить захоплюючий розвиток екранної дії, майбутні 

професіонали повинні привчити себе до ретельного аналізу 

драматургічної побудови та системи виражальних засобів, 

до проникнення у стилістику та приховані зовні тонкощі 

екранного ремесла. Дуже важливим є також розуміння 

історичного контексту екранної дії, місця екранного твору в 

екранному процесі відповідної культурно-історичної епохи.  
Такий підхід до переглядів дає змогу значно 
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прискорити формування професійних навичок, визначення 

власних стилістичних уподобань. Недаремно величезна 

кількість знаних майстрів екрану визнавала систематичні 

перегляди кращих фільмів чи не найголовнішим фактором 

оволодіння професією.  
Творчий перегляд – не просто глядацьке сприймання 

екранних творів. 
Це активний процес професійного становлення, в 

ході якого студент повинен навчитись одночасно сприймати 

фільм як культурний феномен суспільного мислення, форму 

суспільного комунікаційного процесу, а також – особливу 

професійну систему організації кадру та загальної 

монтажно-драматургічної структури, яка дозволяє певним 

чином впливати на емоції, підсвідомість і свідомість 

масового глядача, передавати йому розгалужений комплекс 

образних, публіцистичних, популяризаторських ідей авторів 

екранних творів. 
З професійної точки зору процес передачі глядачу 

авторського світобачення є не тільки філософським, але й 

суто технологічним процесом, реалізація якого 

забезпечується величезним інструментарієм, який дозволяє 

повністю контролювати та організовувати процес екранної 

творчості – від задуму, до сценарію, від джерел знімального 

матеріалу до організації кадру, від монтажу до озвучування 

екранного твору. 
Зрозуміти реальну мистецьку логіку цього процесу 

без систематичних творчих переглядів неможливо. 
У ході кожного перегляду один з екранних творів 

класичного чи сучасного репертуару аналізується за 

кількома основними параметрами: приналежність до 

певного виду і жанру, стильового напрямку, актуальність 

для певного часу та глибина розкриття теми, мистецька 

переконливість та життєва правдивість екранних образів, 

сценарна, режисерська, зображальна, акторська 

майстерність, творча стилістика. 
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Надзвичайно важливим аспектом творчого перегляду 
є визначення чинників, які утворюють цілісність екранного 

твору. Це вимагає ретельного аналізу того, як тема та ідея 

твору розкриваються у динаміці його композиційної 

побудови. Питання композиції дуже важливо ще й тому, що 

саме композиція, тобто послідовне поєднання всіх елементів 

екранного твору, є головним засобом постійної підтримки 

глядачевої уваги, інструментом організації екранної 

драматургії. Саме аналіз композиційної побудови екранного 

твору дає змогу чітко зрозуміти монтажний взаємозв′язок 

окремих кадрів, монтажних фраз, сцен та епізодів, а також 

визначити кульмінаційні моменти драматургічної дії. 
Певні особливості має творчий перегляд 

документальних і пізнавальних фільмів. 
При перегляді документальних стрічок найважливіше 

– вирізнити засоби герменевтики, тобто методи авторського 

осмислення зафіксованих на екрані реальних подій. 

Авторське в кінодокументалістиці не просто виявлене. Воно 

неначе складає окремий драматургічний шар, який цементує 

всі інші компоненти фільму. Виявлена в композиції та 

дикторському тексті авторська позиція у дійсності є не 

просто організаційним чинником. Вона виступає 

самостійним складником екранних образів, не тільки 

об′єднуючи різноманітні явища реальності в мистецький 

твір, але й безпосередньо контактуючи з глядачем. 
У пізнавальному екранному творі найважливіше – 

допомогти студентам чітко осмислити головний 

драматургічний прийом, що дозволяє цікаво розкрити тему 

фільму, зробити її зрозумілою глядачу.  
Природно, що звернути увагу на всі ці особливості 

творчого перегляду, повинен викладач, який зобов′язаний 

розкрити студентам методологію аналізу, його специфічні 

екранні особливості.  
Кожному творчому перегляду повинно передувати 

ознайомлення з інформацією про місце фільму в екранному 
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процесі відповідного часу, про його авторів, мистецький і 
громадський резонанс демонстрації фільму тощо.  

Як треба добирати фільми для перегляду? 
По-перше, це відбір екранних творів за 

типологічними видовими та жанровими ознаками. За такого 

підходу студенти послідовно дивляться та аналізують 

фільми і телевізійні програми за видами й жанрами екранної 

творчості. Наприклад, ігрові художні фільми, розгляд яких 

поділено на драми, комедії, трагедії, мюзикли, дитячі фільмі 

тощо. Телевізійні програми можуть бути поділені на 

постановочні, освітні, концертні, дитячі, розважальні, 

інформаційні, музичні тощо.  
Такий підхід має свою логіку і достатньо повно 

враховує як інтереси професійної освіти, так і різні рівні 

попередньої підготовки студентів, дозволяючи за потреби 
легко спрощувати, або поглиблювати аналіз екранних 

творів. 
По-друге – ознайомлення з фільмами і телевізійними 

програмами, розрахованими на різні типи аудиторії. 

Скажімо, фільми масового репертуару, експериментальні 

фільми, фільми й телевізійні програми для молодіжної 

аудиторії, «блокбастери», тобто масштабні постановочні 

стрічки з великим бюджетом, тощо. 
Ще один можливий напрямок такого відбору – підбір 

екранних прикладів основних структурних елементів 

екранних творів. Наприклад, фільм кінодраматурга Н. Зархі 

та кінорежисера В. Пудовкіна «Мати» як перший класичний 

зразок кіноекранізації літературного твору; фільм 

кінодраматурга О. Корнійчука та кінорежисера І. Савченка 

«Богдан Хмельницький» – зразок сценарної розробки 

історичного матеріалу; фільм кінорежисера О. Довженка 

«Земля» – зразок поетичної кінодраматургії і т.п. 
Так само підбираються екранні твори, які повинні 

ілюструвати певні напрямки, форми, методи 

кінотелережисури, операторського, акторського, 
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декораційного, музичного, звукового складників екранного 

мистецтва тощо. 
Можливою формою побудови переглядових 

семінарів є послідовне вивчення на конкретних прикладах 

системи формування виражальних засобів екрана – 
застосування ракурсів, використання атмосфери екранної 

дії, художніх і природних шумів, музичних лейтмотивів 

тощо. 
Одним з актуальних принципів може бути послідовне 

вивчення в історичному контексті стильових напрямків 

розвитку екранної творчості – об′єктивізм Люм′єрів, 

ілюзіонізм Мельєса, монументалізм, сюрреалізм, авангард і 

його течії, поетичний реалізм тощо. Такий підхід достатньо 

плідний, оскільки дозволяє аналізувати увесь комплекс 

виражальних засобів екрана в історико-соціальному і 

філософському контексті.  
Зрештою, можна просто побудувати програми 

переглядів на вивченні найрезонансніших у певні часи 

фільмів і телепрограм, намагаючись сформувати професійне 

розуміння причин глядацького успіху екранних творів. Це 

завдання тим важливіше, що далеко не завжди в історії 

екранних мистецтв етапні з професійної точки зору роботи 

були в центрі уваги глядача. Навпаки, скрізь і постійно 

лідерами кінопрокату і телевізійних переглядів ставали і 

стають екранні твори, що аж ніяк не впливають на 

формування екранної мови, а іноді і взагалі можуть бути 

зараховані радше до явищ масової культури, ніж до 

мистецтва. Саме такими, наприклад, були кілька майже 

забутих нині фільмів Київської кіностудії, починаючи з 

картини режисера Е. Цейтліна «Винищувачі» – лідера 

прокату 1940 року.  
Ця проблема нині є ще актуальнішою, оскільки 

пов′язана з практикою численних телевізійних серіалів – так 

званих «мильних опер». Поверховість, прямолінійність дії, 

одноплановість характерів надають їм таких драматургічних 
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і стильових форм, що перетворюють класичні екранні жанри 

– драму, мелодраму, комедію на подобу коміксів або лубка, 

яким властиві уніфіковані, примітизовані образи та ситуації. 

Однак масовий глядач із задоволенням дивиться такі 

програми, поступово втрачаючи реальні критерії 

мистецьких творів.  
Виявити чинники цієї тенденції, проаналізувати 

технологію перетворення мистецьких явищ на явища 

масової культури – важливе завдання, яке постає у ході 

виховання майбутніх майстрів екранної творчості.  
Такі перегляди можуть ефективно доповнювати 

навчальний матеріал з фахових та історично-фахових 

дисциплін, під час опанування яких педагоги об′єктивно 

вимушені зосереджуватися здебільшого на суто мистецьких 

творах.  
Вочевидь, буде логічним поєднати цю переглядову 

базу з аналізом фільмів і телевізійних програм поточного 

репертуару, тобто тими екранними творами, які 

відображають сучасний стан, сучасні підходи до екранних 

мистецтв. Зокрема, безумовно важливим є достатньо 

глибокий аналіз усього кращого з практики створення 

телевізійних серіалів. 
Вибір програмування зрештою залежить від 

уподобань студента та особливостей навчальної програми в 
кожному навчальному закладі. 

Однак, у будь-якому разі, творчі перегляди не 

можуть обійтися без наступного фахового обговорення з 

майстром курсу, з товаришами по навчанню. Дуже 
ефективним є і літературний запис власних вражень від 

екранного твору у вигляді роздумів чи рецензії, у яких 

будуть розкриватись нові аспекти власного сприйняття 

екранного твору. 
У ході навчання на старших курсах слід зосередитись 

на творчо-технологічній структурі кожного кадру та 

міжкадрових зв′язках в екранному творі. Це вимагає 
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перегляду з незчисленними зупинками окремих кадрів, 

повторами кадрів і сцен, використанням паралельних 

переглядів. Такі перегляди дозволяють глибоко, по-
справжньому фахово засвоїти достатньо складний матеріал 

дисциплін «Кінотелережисура», «Майстерність оператора», 

«Монтаж» тощо.  
Покадровий творчий перегляд насамперед 

передбачає вивчення кожного складника кожного кадру – 
першоелементу монтажної структури фільму. Слід одразу 

вказати на те, що характер покадрового аналізу є однаковим 

для екранних творів будь-якого виду – ігрового, 

документального, пізнавального, анімаційного. 
Найперше питання – визначення загальних 

принципів побудови композиції кадрів, які, власне, є 

специфічним для екранної творчості засобом зображального 

авторського трактування екранних подій. При визначенні 
цих принципів аналізується роль ракурсної побудови 
кадру, тобто кута авторського зору; змістовний характер 

освітлення, колористики; динаміка переміщення камери 

або мотиви застосування її різновиду – статики.  
Дуже важливо проаналізувати характер і засоби 

утворення атмосфери екранних подій, принципи вибору та 

організації середовища екранної дії. Слід розуміти, що 

саме середовище дії є найважливішим підґрунтям 

інформаційності кадру для глядача. В ігровому кіно 

середовище повинне відповідати не тільки характеру дії, але 

й допомагати розкривати характер екранних героїв.  
Необхідно звернути увагу на роль деталей, 

змістовний поділ кадрів на різні види планів, об′єктивне та 

суб′єктивне зображення. 
Окремо розглядається питання про принципи 

поєднання зображення і звуку, зокрема вирізнювати 

проблему звуко-зорового контрапункту, асинхронності, 
образного використання музики та шумів. 

Говорячи про побудову кадру, слід не забувати про 
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стильові манери його побудови, властиві режисеру, 

оператору, художнику, а також посилатись на попередній і 
наступний творчий досвід авторів. При змозі слід 

отримувати з літератури та Інтернету інформацію про 

витоки життєвого та мистецького досвіду авторів, які 

вплинули на ті чи інші особливості побудови кадрів. 
Безперечно, що слід поєднувати розгляд принципів 

побудови кадру з аналізом акторського виконання, 

досліджувати правдивість екранних характерів, систему 

взаємодії виконавців та екранного середовища. Розглядаючи 

цю проблему, потрібно ретельно досліджувати характер і 

методи організації виконавських мізансцен, постійно 

пояснюючи змістовну мету кожної мізансцени. 
Особливе місце в такому аналізі повинно відводитись 

викладу технологічно-виробничих методів, які 

застосовувалися для підготовки, організації та зйомки 

кадрів, надавати інформацію про сучасні можливості 

реалізації подібного змісту. 
Наступний етап переглядового аналізу – ретельне 

дослідження міжкадрових поєднань, їх авторської логіки. 

Необхідно зрозуміти, якими є вид, метод, форма кожного 

поєднання, які особливості авторського бачення вплинули 

на певний тип міжкадрового зв′язку.  
Важливим є постійне звертання уваги студентів на 

спеціальні внутрішньокадрові прийоми, які розширюють 

можливості авторського монтажного втручання в екранну 

дію, але дозволяють глядачу залишатись в умовах 

віртуального комфортного сприйняття. Насамперед до таких 

прийомів, як звичайно, зараховуються такі включення в 

композицію кадру об′єктів, що відволікають увагу глядача, 

перекривають передній план тощо. 
Найретельніше слід аналізувати будь-які методи і 

форми аналітичної та образної монтажної організації, прямі 

авторські висловлювання, монтажно-драматургічні прийоми 

організації екранної дії на кшталт «монтажу атракціонів», 
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внутрішнього монологу тощо. 
Надзвичайно важливим під час аналізу окремих 

кадрів і міжкадрових поєднань є дослідження проблеми 

організації екранного часу та простору. Адже саме ці 

чинники авторської монтажної організації є найважливішим 

засобом видалення несуттєвих фрагментів подій, 

зосереджуючи увагу глядача лише на тих її моментах, які 

автор вважає дійсно драматургічними, такими, що 

найповніше розповідають про екранні події та передають 

авторське до них ставлення. 
Таким чином, подібна методологія проведення 

професійного творчого перегляду в дійсності перетворює 

екранний твір на своєрідний навчальний посібник, який на 

практичних прикладах розкриває переважну більшість 

творчих і технологічних складників екранної творчості. 
Природно, що ця робота не перекреслює необхідність 

суто теоретичних і практичних занять, навпаки – вона 

сповнює будь-які теоретичні лекції і власний творчий пошук 

студентів конкретикою, багатством творчого досвіду, 

прикладами різноманітного стильового світобачення, а отже 

– не просто збагачує навчальний процес, але й включає його 

в загальний історичний контекст розвитку екранних 

мистецтв.  
І звичайно, найважливіше для повноцінного творчого 

зростання – створення власних екранних творів різних 

жанрів. Багато хто із студентів починає навчання з мрією 

про «великий» екран. Це добре, але навряд чи можна 

визначити характер власного обдарування, не спробувавши 
себе в різних жанрах екранної творчості. Цей шлях добре 

відомий та універсальний – від найпростіших до 

найскладніших екранних форм: фотофільм, інформаційний 

сюжет, репортаж, екранний монолог, замальовка, рекламний 

ролик, музичний відеокліп, інформаційна або пізнавальна 

телевізійна програма, драматичний уривок-екранізація, 
ігрова короткометражка або документальний фільм. Краще, 
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звичайно, спробувати себе в обох останніх жанрових 

формах. До цього переліку можна додати й анімаційний 

фільм – для тих, кого приваблює саме цей вид екранної 

творчості. 
Цей перелік актуальний і для тих студентів, які 

обирають для себе професію диктора, ведучого 

телепрограм. Просто у цьому випадку вони повинні 

спробувати себе в ролях виконавця дикторського тексту, 

екранного персонажа, телевізійного ведучого. Однак ні в 

якому разі не слід ігнорувати можливість самому написати 

сценарій, провести зйомки і монтаж хоча б деяких з 

вищеназваних жанрових форм. Це дозволить краще 

зрозуміти природу екранної творчості, навчить колективній 

праці і, зрештою, може й вплинути на подальше професійне 

самовизначення. 
І на завершення слід підкреслити важливе значення 

опанування студентами професійної термінології. 

Правильне розуміння та формулювання численних екранних 

термінів є однією із запорук і глибокого розуміння сутності 
екранної творчості та виробничо-технологічних процесів, і 

гарантією взаєморозуміння між численними працівниками 

творчо-виробничих груп кіно й телебачення в ході 

безпосередньої роботи над екранними творами. 
Екранна творчість – постійна, вічно мінлива, 

безмежна за інформативним змістом творча і колективна 

праця. І не просто праця, а спосіб життя, постійне 

самовдосконалення, вічний пошук. Побудувати з усього 

цього власне успішне життя можна тільки завдяки особистій 

дисципліні, вмінню поєднати власні зусилля з працею 

багатьох людей, постійному розумінню актуальних запитів 

суспільства, викликів часу свідомому прагненні 

найвиразніше донести до глядача власну мистецьку та 

громадянську позицію. 
Опанування цим величезним творчим, 

психологічним, організаційним комплексом слід розпочати з 
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першого ж дня навчання, намагаючись кожну навчальну 

дисципліну зробити ще одним щаблем на довгому шляху 

творчого сходження. 
 
Контрольні запитання для самоперевірки 
 

1. Які види досвіду необхідно використовувати в ході 

творчої праці? 
2. Які складники формують мистецьке екранне 

світобачення? 
3. Що таке творчий перегляд? У чому його значення? 
4. Які складники професійного аналізу екранних творів? 

 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Переглянути документальну телевізійну програму за 

власним вибором та написати на неї відгук. 
2. Переглянути розважальну телевізійну програму за 

власним вибором та написати на неї відгук. 
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