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     ВСТУП 
 
 
 Збірка статей «Екранознавство» має на меті висвітлити сучасний стан 

екранної освіти в Україні, визначити важливі напрямки досліджень історії та 

сучасного процесу розвитку кіно, телебачення, Інтернет-відео, надати 

друковану трибуну для оприлюднення науково-методичних розробок 

викладачів, магістрів, студентів екранних закладів освіти, пошуку нових 

підходів до вирішення важливих питань теорії та практики екранної 

творчості. 

 Назва збірки відображає комплексний підхід науковців кафедри кіно-, 

телемистецтва Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка до 

досліджень в галузі кінознавства, теорії телебачення та відео, спільною 

кореневою ознакою яких є наявністю обмеженого рамкою візуального 

сприйняття екрану. 

 Видання також відкрите і для висвітлення питань розвитку споріднених 

з екранною творчістю видів мистецької та журналістської діяльності, зокрема 

фотографії.  

 Важливим завданням збірки, яку вбачається зробити щорічним 

виданням, є поєднання науково-методичних розробок викладачів усіх вищих 

навчальних закладів та кафедр, які займаються підготовкою фахівців 

екранної творчості. 

 Матеріали, оприлюднені в збірці, можуть відображати точки зору 

авторів, які розходяться з концепціями упорядників збірки. 
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       Екранна освіта в Україні – історія та сучасність            
 
      
          Сергій    Горевалов 
           
     кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики  
 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
  
НАУКОВА ПРОГРАМА КАФЕДРИ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА 
ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  
       УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА   
 
  
 Кафедра кіно-телемистецтва  Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка є наймолодшою кафедрою університету. Протягом 
трьох років відбувається формування її кадрового складу, розробка програмного 
забезпечення, методів і форм підготовки майбутніх фахівців українського телебачення і 
кінематографії, перш за все – в сфері документального відображення дійсності. 
 Об′єднуючою, фундаментальною основою діяльності кафедри є наукова програма 
«Кіно-, телемистецтво як модель сучасної соціокультурної ситуації». В її засади 
покладено сучасний семіотичний підхід до екранних творів кіно і телебачення як до 
знакових систем мистецтва, що утворюють екранні моделі внутрішнього світу та 
суспільної діяльності людини, розглядають особистість, її свідомість та суспільно значиму 
діяльність як джерело, засіб та результат екранного змісту аудіовізуальних систем, 
диференційованих за видовими та жанровими ознаками.  
 В наш час мистецтво кіно і телевізійне мовлення є одними з найвпливовіших 
засобів масової комунікації. Синтезуючи здобутки літератури, живопису, театру, музики, 
журналістики, комп′ютерного програмування, вони активно впливають на формування 
загальних параметрів суспільного мислення, не тільки відбиваючи, але й значною мірою 
формуючи стан і темпи розвитку соціокультурної ситуації у світі та його окремих 
державних і етнічних регіонах. 
 В межах наукової програми, в першу чергу звертається увага саме на 
соціокультурний аспект кіно і телебачення, тобто відображення сукупності тенденцій і 
контртенденцій, що визначають стан духовної культури, системи політико-економічних і 
гуманітарних відносин суспільства на сучасному етапі їх розвитку.  
 Підстави для цього криються в особливій природі екранної творчості, яка 
передусім відображає визначальні реалії сучасної їй дійсності методами образної типізації 
та відбору визначальних рис сучасності, тобто моделюючи найхарактерніші ознаки 
дійсності.  
 Оскільки екранні твори розраховані на сприйняття масовою аудиторією, вони, 
здебільшого формують моделі суспільного буття на основі трьох визначальних для будь-
якої соціокультурної ситуації факторів. 
 По-перше, це фактор цивілізаційний. Факти дійсності, які типізуються, або 
отримують певну суспільну оцінку в літературній першооснові екранних творів і в ході 
подальшої її екранної реалізації, як правило, відображають ступінь сталості 
соціокультурної ситуації, її визначальні пріоритети, форми адаптації суспільства в процесі 
динамічного розвитку соціокультурної ситуації. При цьому, вони відбивають саме ті 
тенденції, які властиві конкретному цивілізаційному полю, тобто певному етносу, нації, 
державному формуванню.    
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По-друге, людський, або антропологічний фактор. В його парадигмі екранна 
творчість розглядає будь-які цивілізаційні фактори за якістю і ступенем розвитку 
людського буття й духовності, які формуються відповідно до ступеню розвитку 
гуманістичної орієнтованості суспільних і культурних інституцій та інтегрованості в їх 
діяльність конкретних людей – героїв екранних творів. Цей фактор, безумовно, є 
найважливішим, оскільки людське буття є головним, невичерпним джерелом екранної 
творчості. 

Третій фактор – семіотичний. Він включає в себе дослідження виражальних засобів 
екранної творчості, які дозволяють створити певні знакові системи, що визначають 
конкретну соціокультурну ситуацію. Досконале опанування студентами майстерністю 
створення таких знакових систем у життєво й мистецькі достовірних екранних формах – 
одне з найважливіших завдань кафедри в справі підготовки фахівців кіно-, телемистецтва. 

Безперечно, що майбутні телекінематографісти, які навчаються в Інституті 
журналістики, велику увагу повинні приділити і опануванню інформаційного поля 
соціокультурної ситуації в країні і світі, досконало опанувавши технології отримання, 
опрацювання та оприлюднення суспільно важливої інформації. 

Складні, неоднозначні та дуже часто протиречиві процеси, що відбуваються в 
соціокультурному полі України, потребують також наукової розробки та практичної 
реалізації адекватних часові форм виховної роботи, здатної забезпечити формування у 
студентів, цивілізованого, патріотичного, дієвого мислення та відповідної системи 
суспільної поведінки. 

При цьому, виходячи із колективної специфіки роботи над екранними творами, 
надзвичайної ваги набуває розробка педагогічних методів виховання у студентів 
свідомого колективізму, вміння органічно поєднувати індивідуальне й колективне творче 
мислення, яке не тільки відіграє вирішальну роль у створенні повноцінних екранних 
творів, але й активно впливає на адекватне розуміння та моделювання в екранних образах 
правдивих рис сучасної соціокультурної ситуації в країні й світі. 

Важливою частиною наукової програми є також реалізація в комплексі опанування 
історико-теоретичними дисциплінами сучасних принципів герменевтичного аналізу, який 
дозволяє зрозуміти творчу логіку авторів екранних творів, їх філософську й громадянську 
позицію, а також реальне співвідношення авторських екранних моделей дійсності із 
соціокультурною ситуацією, що відповідає часові створення певних екранних творів.  

Розуміння такого співвідношення, реалізованого в певних системах використання 
виражальних засобів екрану, значною мірою формує у студентів пошук власного підходу 
до екранної мови, її застосування в системі власного стилістичного підходу до образного 
узагальнення та публіцистичного аналізу образів людини в певній соціокультурній 
ситуації. 

Герменевтичний аналіз, який проводиться в ході численних фахових переглядових 
семінарів, на практичних заняттях з майстерності та майстер-класах, є важливою формою 
залучення студентів до участі в реалізації наукової програми. Особливої ваги ця робота 
набуває в ході аналізу документальних творів, які є безпосереднім відображенням 
дійсності, своєрідним моделюванням, максимально наближеним до визначальних 
чинників соціокультурного процесу. 

Завдання авторів документального екранного твору – виокремити в реальному 
житті такі елементи і явища, які найбільш повно, чітко характеризують ту сферу дійсності, 
яка є об'єктом екранного твору, і організувати їх в такій драматургічній формі, яка 
дозволить повноцінно розкрити на екрані обрану тему, самобутню ідею твору . Зрозуміти 
ці творчі процеси, зв'язати світогляд авторів документальних екранних творів з 
реальністю, яку вони відображають, можливо тільки на основі герменевтики. Істотним 
принципом герменевтики є те, що зміст твору є не «дзеркальним», а творчим, авторським 
відображенням реальності і інтерпретується в залежності від певного сприйняття твору 
аудиторією. І значною мірою виховання у студентів здатності до поєднання власного 
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світобачення із правдивістю розкриття визначальних процесів дійсності є одним з 
найважливіших чинників кіно-, телеосвіти., а отже ця частина педагогічного процесу є не 
тільки важливою метою, але й однією з форм реалізації наукової програми кафедри. 

Формами реалізації наукової програми є, також, наступне: 
- розробка понад 80-ти методичних програм викладання різноманітних історико-

теоретичних і практичних дисциплін, які утворюють фаховий базис кіно-, телемистецтва; 
  

- підготовка навчальних посібників і текстів лекцій, частина з яких є самостійними 
науковими розробками і не мають аналогів у системі кінотелеосвіти (на сьогодні 
кафедрою підготовлено і видано навчальний посібник «Вступ до спеціальності «кіно-, 
телемистецтво», тексти лекцій «Українське кіномистецтво», «Історичні етапи розвитку 
світового кіно і телебачення», «Від задуму до екрана», «Режисура документального кіно і 
телевізійного фільму», «Основи екранної документалістики», які, власне, є навчальними 
посібниками, один словник з екранної мови; ще чотири посібника з кінотелеоператорства, 
майстерності диктора, телеведучого та майстерності створення пізнавальних і мистецьких 
телепрограм підготовленні до друку); 

- реалізовано випуск спільно з фахівцями інших навчальних закладів системи 
екранної освіти, збірки статей з актуальних проблемних питань організації екранної 
освіти, в якій, зокрема, аналізується достатньо протиречивий сучасний світовий досвід у 
цій сфері, накреслюються можливі шляхи подальшої актуалізації навчального процесу; 
авторами збірки є майже всі професори й викладачі кафедри; 

- сучасні методи організації навчального процесу постійно є предметом 
обговорення на засіданнях кафедри. 

Слід зауважити, що діяльність кафедри кіно-, телемистецтва є перш за все 
діяльністю практично-педагогічною, в якій суто теоретична, науково-дослідницька робота 
є лише свого роду обслуговуючою ланкою діяльності педагогічного колективу. 
Підготовка студентів з фаху кіно-, телемистецтво передбачає переважно педагогічний 
процес розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів у ході безпосередньої 
передачі глибокого, різнобічного професійного досвіду та мистецького світобачення 
майстрів екранної творчості. Це глибоко індивідуальний, почасти підсвідомий процес 
поступового напластування технологічних навичок, творчого світобачення, культурного 
нашарування. В цьому процесі вирішення наукової проблематики займає суто допоміжне 
місце у формуванні творчих індивідуальностей студентів, більш того – стосується 
переважно невеликої частини студентів, які оволодівають сценарним та режисерським 
фахом – найінтелектуальнішими формами екранної діяльності, в яких синтезуються творчі 
та світоглядні здобутки минулого і сучасності в найрізноманітніших галузях людської 
діяльності. І головною формою реалізації ідей наукової програми кафедри опосередковано 
слугують саме екранні студентські роботи. 

Практично всі вони розкривають ті чи інші актуальні проблеми сучасної 
соціокультурної ситуації: складності професійного самовизначення, збереження 
природного довкілля, систему моральних цінностей сучасної молоді, проблеми 
посттравматичної адаптації людей в умовах збройного конфлікту на Сході України тощо. 
Загалом у студентських роботах домінує оптимістичний, реалістичний, тверезий погляд на 
сучасну соціокультурну ситуацію в країні і світі і це вселяє надію на те, що нинішні 
студенти перенесуть це світосприйняття і в свою подальшу професійну екранну 
діяльність. Для викладачів кафедри кіно-, телемистецтва це – найкраща форма реалізації 
наукової програми кафедри. 

Безперечно, що цей прагматичний підхід ніяким чином не повинен позначатися на 
суто науковій діяльності. Зокрема, слід вказати на те, що в умовах сучасного кризового 
стану кінематографії, до діяльності в якій прагне багато студентів, та стрімкого розвитку 
новітніх медіа технологій, саме на кафедрі кіно-, телемистецтва в лекціях та науково-
методичних  матеріалах остаточно сформувався загальний науковий підхід до кіно, 
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телебачення, Інтернет-медіа, як до системи екранної творчості – із загальними 
принципами її функціонування. Такий підхід є суттєво новим і дозволяє поєднати наукові 
та методичні дослідження цих галузей в єдиному річищі своєрідного екранознавства – 
комплексної дисципліни, здатної об′єднати дослідження в галузі кінознавства та інших 
форм досліджень у галузі екранних медіа. 

Комплексне визначення діяльності в галузі екранної творчості, дозволяє 
обґрунтовано і гармонічно поєднувати в методиці підготовки фахівців кіно-, телебачення-, 
відеоіндустрії як суто мистецькі, так і журналістські методи й форми роботи.  

Крім того, комплексний підхід безумовно відповідає сучасному стану досліджень 
вищеозначених сфер масової суспільної комунікації і слугує гарною термінологічною 
основою для подальшої наукової діяльності кафедри та підготовки кваліфікованих 
творчих кадрів, здатних працювати в різних галузях екранної творчості. 
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    Від укладача: 

 
 Створення кафедри кіно-, телемистецтва Інституту журналістики в провідному 
навчальному закладі України Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка стало закономірним етапом розвитку екранної освіти в Україні. Програмні 
засади та кадровий склад кафедри відображають головні тенденції та науково-методичні 
надбання української екранної педагогіки, накопичені за більш ніж півстолітній період її 
сталого розвитку. Саме тому ми вважаємо своїм обов′язком зберегти історичний досвід 
провідних екранних кафедр українських університетів, зробити його надбанням 
дослідників та всіх причетних до системи екранної освіти. 
 Своєрідним вступом до цієї рубрики можна вважати статтю доктора 
мистецтвознавства Олександра Безручка «Підготовка в Україні фахівців творчих екранних 
спеціальностей: терміни, історична специфіка, сучасний стан», оприлюднена в науково-
методичній збірці «Кіно-, телемистецтво як комплекс навчальних дисциплін та методика 
їх викладання», видана 2016 року Інститутом журналістики КНУ. 
 Першою в циклі є стаття завідувача кафедри режисури телебачення Інституту кіно і 
телебачення КНУКіМ, професора кафедри кіно-, телемистецтва Інституту журналістики 
КНУ, заслуженого діяча мистецтв Романа Ширмана. 
 
 
    Роман Ширман 
 
       Кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики 
             Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
   Кафедра режисури телебачення Інституту кіно і телебачення 
                 Київського національного університету культури і мистецтв 
 
 
З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ  КАФЕДРИ РЕЖИСУРИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
         КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
    КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
 
 
    У середині 90-х років в Україні більшість працівників новостворених  телевізійних 
компаній та продукуючих студій не мала професійної освіти. Якщо в столиці на провідних 
телеканалах  працювало чимало вихованців кінофакультету Київського державного 
інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, то за межами Києва 
режисерами, операторами, звукорежисерами, тележурналістами, продюсерами 
здебільшого ставали колишні вчителі, інженери, бібліотекарі. І хоча серед них виявилося 
чимало обдарованих і талановитих людей, необхідність у професійній освіті ставала все 
більш нагальною. 
    За радянських часів чимало українських кінематографістів та телевізійників 
навчалися в Москві (ВДІК, Вищі курси сценаристів та режисерів) та Ленінграді 
(ЛГІТМІК). У середині 90-х років така практика майже припинилася. Єдиним місцем в 
Україні, де можна було отримати професійну освіту, пов’язану з екранною творчістю, був 
КДІТМ. 
    Ідея створити ще одну телевізійну школу належала ректору Київського інституту 
культури Михайлу Поплавському. Цей проект викликав чимало сумнівів, неприхований 
скепсис і навіть активну протидію. Адже планувалося практично на порожньому місці 
створити новий навчальний заклад. Попри азарт та організаційні здібності Михайла 
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Поплавського треба було професійно розробити програму роботи нової кафедри і знайти 
людей, спроможних втілити її у життя. 
    До цієї роботи був залучений відомий практик і теоретик українського 
телебачення, режисер, заслужений діяч мистецтв України, професор  Віктор Борисович 
Кісін. 
    Професор В.Б. Кісін свого часу  був ініціатором створення кафедри телебачення у 
Державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Ризикувати, 
експериментувати і дивувати оточуючих було цілком притаманно цій людині. Талант 
експериментатора (як у викладацькій діяльності, так і в режисерській творчості) В.Б. Кісін 
вдало поєднував з даром вдумливого дослідника (він був автором таких глибоких 
наукових праць як «Режисура як мистецтво та професія», у якій досліджується 
становлення режисури в історичному контексті та «Життя. Актор. Образ», присвячену  
проблемам акторської творчості). 
    Навіть найближчий друг і соратник Віктора Кісіна по творчій та педагогічній 
діяльності Вадим Чубасов у спогадах писав про те, що був вражений несподіваним кроком 
Віктора Борисовича і вважав створення нової кафедри в чужому інституті «мезальянсом» і 
справжньою зрадою їхній «альма матер». Годі й казати про реакцію численних чиновників 
та просто таких, хто не бажав втрачати монополію на кінематографічну й телевізійну 
освіту в країні. Зараз, коли кіно-, телемистецтво вивчають у  численних державних та 
приватних університетах Києва, Львова, Харкова, Луганська, у професійних школах 
провідних телеканалів (що цілком природно для великої країни) тодішня бурхлива реакція 
несприйняття видається сьогодні дивною. 
    Професор В.Б. Кісін мріяв про нову організацію навчального процесу. Розповідав 
молодим колегам про власні плани (на це його надихнуло перебування та ознайомлення з 
досвідом телевізійної освіти у Нідерландах) щодо спільного на певний час навчання 
студентів різних спеціальностей з подальшою диференціацією за фахом. Він мріяв значно 
збільшити перелік телевізійних професій, вкрай необхідних виробництву, які мали б 
опановувати студенти університету. 
    Молоді викладачі новоствореної кафедри, що свого часу самі навчалися у В.Б. 
Кісіна, були добре знайомі з його теоретичними розвідками з теорії та історії режисури. 
Для багатьох інших (це стосується і автора цих рядків) його дослідження, зокрема з 
питань видовища, стали справжнім відкриттям. Доктор мистецтвознавства Вадим 
Скуратівський відзначав, що професор В.Б. Кісін у своїх теоретичних розвідках йшов за 
С.М. Ейзенштейном, який проблему видовищ подавав у своїх славнозвісних  
«вдіківських» курсах саме через історію їхнього формування, намагаючись перетворити 
свого студента на виученика всієї світової традиції видовища.   
    1997 року  на новоствореній кафедрі телебачення почали працювати три 
режисерські майстерні, художніми керівниками яких стали завідувач кафедри професор 
Віктор Борисович Кісін та запрошені ним до співпраці кінорежисери Роман Ширман і 
Євген Солнцев. 
    Під керівництвом професора В.Б.Кісіна були створені перші навчальні програми, 
відпрацьована методика викладання телевізійної режисури, закладені основи майбутнього 
Інституту кіно і телебачення.  
    Передчасна несподівана смерть Віктора Борисовича Кісіна у вересні 1997 року 
стала важким іспитом для молодого викладацького колективу. Проте члени кафедри 
прагнули будь-що продовжити розпочату справу. 
    У цей скрутний час кафедру  телебачення очолив кінорежисер Юрій Терещенко. 
Талановитий режисер (автор фільмів «Любов небесна», «Вічний хрест», «Пейзаж після 
мору» та ін.) він мав також і успішний викладацький досвід роботи у Державному 
інституті театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого.   Відомий режисер-
кінодокументаліст, автор монографії «Режисура. Морфологія і синтаксис екранних 
мистецтв» (спільно з Г. Шкляревським), він багато зробив для того, щоб кафедра стала 
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потужним творчим колективом. Під його керівництвом було проведено кілька 
міжнародних студентських фестивалів екранного мистецтва «Фаст-фест». На них нова 
екранна школа вперше гучно заявила про свої творчі амбіції. 
    Перший режисерський курс, на якому викладав професор В.Б. Кісін, прийняв 
відомий кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України, доцент Володимир 
Хмельницький. Великий досвід режисера, що плідно працював у пізнавальному, 
документальному та ігровому кіно, який знімав перші вітчизняні багатосерійні  фільми 
(серед них: «Алмазна  стежка», «Люди та дельфіни», «Вірний Руслан» та ін.) швидко 
закріпив місце В.І. Хмельницького як одного з провідних педагогів новоствореної 
кафедри. 
    Незабаром до викладацької роботи на кафедру телебачення були запрошені відомі 
українські режисери, оператори, актори, тележурналісти, організатори  
кінотелевиробництва.  
    Акторську майстерність почали викладати народні артисти СРСР А.М. Роговцева 
та К.П. Степанков. З перших днів створення кафедри у режисерських майстернях 
акторську майстерність викладає народна артистка України професор Н.В. Шаролапова. 
    До викладання майстерності оператора були залучені  народний артист України 
В.Г. Іллєнко, заслужені діячі мистецтв України В. Трушковський, Е. Тімлін, В. Крайнік, 
відомі фахівці екранної творчості А. Хіміч, І. Недужко та інші. 
    Режисерські майстерні незабаром очолили досвідчені режисери, заслужені діячі 
мистецтв України Г.Я. Шкляревський, І.А. Негреску, Л.В. Удовенко, народний артист 
України В.Г. Шкурін, режисер телебачення В.Ф. Образ. 
    Монтаж протягом усього часу існування кафедри викладає один з 
найдосвідченіших кіномонтажерів України А.В. Хмельницька.  
    З перших років існування кафедри її провідними співробітниками стали відомі 
українські звукорежисери заслужені діячі мистецтв України Л.В. Рязанцев та І.Д. Барба.  
    Навчальні програми кафедри були побудовані таким чином, аби студенти – 
майбутні фахівці кіно і телебачення, змогли опанувати різні види екранної творчості. Під 
керівництвом своїх педагогів вони знімали документальні та ігрові фільми, телевізійні 
програми, рекламні ролики, музичні кліпи, опановували багатокамерну зйомку, 
проходили виробничу практику на провідних студіях і телеканалах країни. 
    З першого курсу студенти вивчали фахові дисципліни: режисуру, операторську 
майстерність, звукорежисуру, акторську майстерність, історію та теорію монтажу, техніку 
комп’ютерного монтажу, кінодраматургію, тележурналістику, майстерність оператора 
тощо. Студенти різних майстерень брали активну участь в роботі над усіма численними 
телевізійними проектами КНУКіМ, що виходили в ефір на Першому національному, 
телеканалах «Ера», «Київ» та ін.  
 Колись на новоствореній кафедрі телебачення Інституту культури був лише 
старенький телевізор і одна знімальна камера VHS. Зараз до послуг студентів – 
мультимедійна студія, оснащена обладнанням Apple та звуковим обладнанням 5.1. 
Створений телевізійний павільйон RIR проекції зі студійним світлом, кіно- і                          
фотопавільйони. Працюють пересувна телевізійна станція (ПТС) в комплекті якої 8 камер 
Sony, сучасна студія звукозапису, монтажний відеокомплекс тощо. 
    2000 року на базі кафедри телебачення було створено Інститут кіно і телебачення 
КНУКіМ, в якому почали працювати кілька новостворених профільних кафедр. 
    Першим завідувачем кафедри режисури телебачення нового інституту було знову 
ж таки призначено професора, заслуженого діяча мистецтв України Ю.М. Терещенко.  
    За кілька років кафедра режисури телебачення стала однією з провідних в Україні з 
підготовки майстрів режисури телебачення. 
    Кафедру операторської майстерності очолив класик українського кіно, народний 
артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка В.Г. Іллєнко. 
Кафедру тележурналістики – кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
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України М.І. Слободян. Кафедру звукорежисури – заслужений діяч мистецтв України Л.В. 
Рязанцев.  
    З часом потужно запрацювала новостворена кафедра акторської майстерності під 
керівництвом заслуженого діяча мистецтв України доцента Лілії Єременко, яка є 
випускницею першої режисерської майстерні кафедри, де колись викладав В.Б. Кісін. 
Великий внесок у розвиток нової кафедри доклали театральний режисер, заслужений 
артист України О.І. Балабан, кандидат педагогічних наук М.М. Барнич. 
 Чимало перших вихованців новоствореного інституту зайняли вагоме місце в 
екранній творчості провідних телеканалів України – «Інтера», «1+1», Першого 
Національного, Нового каналу, СТБ, ICTV. Деякі з них навіть очолили телевізійні канали 
та виробничі студії. 
    Перші випускники кафедри режисури телебачення стали лауреатами багатьох 
міжнародних кіно- і телефестивалів. Серед них: Алан Бадоєв,  відомий кінорежисер та 
кліпмейкер, Нателла Чхартішвілі, – головний режисер телеканалів «М1» та «М2» 
(випускники майстерні заслуженого діяча мистецтв України, доцента Г.Я. 
Шкляревського), О. Гейлик, О. Орєхова, Ю. Морозов (випускники майстерні заслуженого 
діяча мистецтв України, професора Ю.М. Терещенка). Студенти А. Сухарєв, Д. 
Роднянський, О. Грасе, О. Лідаговський – лауреати престижних міжнародних 
кінофестивалів «Молодість», «Контакт», «Свята Анна», Відкритого фестивалю 
студентських фільмів ВДІКу, Міжнародного фестивалю документальних фільмів у 
Вірменії, Євразійського телекінофоруму та ін. (майстерня заслуженого діяча мистецтв 
України, професора Р.Н. Ширмана). 
    Чимало професорів та доцентів кафедри режисури телебачення поєднували і 
поєднують викладацьку діяльність з активною творчою роботою. Гарною традицією стало 
залучення студентів до роботи над екранними проектами їхніх викладачів. Зокрема, 
студенти Ю. Терещенка працювали поруч з ним над документальним серіалом 
«Роксолани ХХ століття» (телеканал СТБ). Студенти Р. Ширмана активно працювали 
разом із своїм керівником у знімальних групах телепрограми «Сплеск культури?» 
(телеканал «Інтер») і документального фільму «Небезпечно вільна людина» (Національна 
кінематека України»). Студенти В. Хмельницького були залучені ним до створення 
фільму «Чи є життя на Марсі?» («Укркінохроніка»). Студенти В. Образа – до роботи над 
фільмом «Село, де народжуються казки» («Укркінохроніка»). 
 Ця надзвичайно плідна практика є безпосереднім продовженням педагогічних ідей 
класика українського кіно О.П. Довженка, які в 30-ті роки ХХ століття він намагався 
реалізувати в Київському інституті кінематографії. 
    З 2008 року кафедру режисури телебачення очолює кінорежисер, заслужений діяч 
мистецтв України, професор Р.Н. Ширман, автор монографій та навчальних посібників 
«Телевізійна режисура» (2004), «Алхімія режисури» (2008), «Розумне телебачення» 
(2011), «Обдури мене! Мок’юментарі в кіно і на телебаченні» (2015), «Режисура 
документального кіно і телефільму» (2015).  
    Кафедра постійно прагне координувати свої зусилля з програмними розробками та 
викладацькою практикою суміжних екранних кафедр, постійно роблячи акцент на 
колективній співпраці студентів різних спеціальностей, що відповідає колективістському 
характеру екранної творчості.  
 Необхідність постійного розширення творчого діапазону, опанування 
різноманітними стильовими формами творчості викликала залучення до викладацької 
роботи таких відомих фахівців в галузі кіно-, телемистецтва, як журналісти К. Грубіч, П. 
Мага, М. Вересень, кінооператори, заслужені діячі мистецтв України Ю. Гармаш, В. 
Зимовець, В. Кукоренчук, кінорежисер А. Матешко та ін. 
    З перших днів існування кафедри телебачення було започатковано принцип 
спільної роботи і постійних контактів різних за фахом майстерень. На всіх показах 
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екранних робіт (залікових, екзаменаційних тощо) обов’язково присутні викладачі та 
студенти режисерських, операторських, звукорежисерських майстерень різних курсів. 
     Традиційним стало проведення майстер-класів провідних вітчизняних та 
закордонних фахівців як в Університеті, так і в Будинку кіно НСКУ. Своїм досвідом зі 
студентами ділилися Юрій Норштейн, Герц Франк, Роман Балаян, В’ячеслав 
Криштофович, Анатолій Борсюк, Сергій Маслобойщиков, Кшиштоф Зануссі та ін. 
    Також традиційними стали творчі звіти режисерських майстерень кафедри 
режисури телебачення у Будинку кіно. Зі своїм творчим доробком перед глядачами 
регулярно виступали студенти майстерень І. Негреску, Ю. Терещенка, В. Хмельницького, 
Р. Ширмана, Г. Шкляревського. 
 У квітні 2016 року в стінах КНУКіМ відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. 
Медіапедагогіка». Діяльність однієї з секцій була присвячена пам’яті засновника кафедри 
телебачення КНУКіМ і мала назву «В.Б. Кісін: режисер, науковець, вчитель». У 
численних виступах кінематографісти-практики, телевізійники, викладачі, науковці 
аналізували творчу і наукову  спадщину В.Б. Кісіна. Пролунало чимало яскравих спогадів 
та слів вдячності засновникові кафедри. Сценарист, продюсер, президент Асоціації 
кінодраматургів України С.І. Степаненко познайомила слухачів з надзвичайно цікавими 
нотатками В.Б. Кісіна щодо програми навчання та виховання режисерів. Саме завдяки 
Світлані Іванівні, дружині В.Б. Кісіна, вже після його передчасної смерті були 
надруковані його головні наукові праці. С.І. Степаненко після смерті чоловіка щиро 
підтримала своїм досвідом, порадами, дружньою допомогою новостворену кафедру. Під 
час конференції було вирішено підготувати до видання збірку спогадів про Віктора 
Борисовича Кісіна. 
    Те, що двадцять років тому розпочиналося як своєрідний виклик, доволі 
ризикований і майже сенсаційний експеримент з часом перетворилося на цілком усталену 
авторитетну мистецьку школу з власними традиціями, гідними учнями та амбітними 
планами на майбутнє. 
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ПІДГОТОВКА В УКРАЇНІ КІНОАКТОРІВ «НА ВИРОБНИЦТВІ»:  
ДОСВІД АКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ НА КИЇВСЬКІЙ КІНОФАБРИЦІ  

 
 

Творчу, наукову та педагогічну діяльність відомого радянського драматурга, 
кінознавця, педагога, доктора мистецтвознавства, професора Вадима Семеновича 
Юнаківського (Іванова) (1898–1978) і радянського кінознавця, кінопедагога, кандидата 
мистецтвознавства Георгія Олександровича Авенаріуса (1903–1958) більшість 
вітчизняних кінознавців пов’язують з роботою в Росії, насамперед із підготовкою творчих 
кадрів для кінематографа у Всесоюзному державному інституті кінематографії (ВДІК) та 
заснуванням і розбудовою найголовнішого фільмосховища Радянського Союзу – 
Держфільмофонду СРСР «Білі стовпи», проте навіть професійні кінознавці майже нічого 
не знають про їхній вклад у формування української кінематографічної школи. 

Після закінчення Одеської акторської студії ТДРФК (Товариство друзів 
радянського фото й кіно) в 1926 році Георгій Авенаріус вступив на операторський 
(технічний) факультет до Одеського державного технікуму кінематографії (ОДТК) 
Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ), закінчивши його 2 грудня 1929 року 
дипломною роботою «Принципи побудови художнього фільму з точки зору кінооператора 
та їх психофізіологічні основи» на оцінку «відмінно» [4, арк. 28]. Паралельно з навчанням 
на оператора Г. Авенаріус знімався як актор у фільмах Одеської кінофабрики: запорожець 
у фільмі Петра Чардиніна «Тарас Трясило» (1926), римський центуріон у фільмі 
Е. Мухсін-Бей «Спартак» (1926), американський безробітній у стрічці Георгія Тасіна 
«Джіммі Хіггінс» (1927) та ін.  

Після отримання диплома ОДТК ВУФКУ працював стажером-кінооператором на 
Одеській кінофабриці на ігрових та науково-популярних фільмах «Кармалюк» (1931 р., 
режисер Фавст Лопатинський), «Станція Пупки», «Гігієна жінки», «Звільнення» тощо. 
Виховання українського «кіномолодняка» Г. Авенаріус розпочав в Одеському 
кінотехнікумі та Одеській кінофабриці на курсах кіносценаристів [4, арк. 71]. 

Факт появи Вадима Юнаківського в Україні надзвичайно цікавий. Під час другого 
набору 1925 року керівники екранного факультету Одеського кінотехнікуму після 
невдалих перемовин «з ідеологом московської біомеханічної теорії виховання 
кіноактора – Ільїним – запросили одного з його учнів» [39]. Згадуваний у статті учень 
уславленого московського кінопедагога В. Ільїна – студент ІІІ режисерського курсу МДТК 
В. Юнаківський, який паралельно з навчанням у МДТК там ще й викладав. Потрібно 
зазначити, що в ті часи навчатися і викладати одночасно було досить поширеною 
практикою. Так, український актор і режисер Ігор Земгано-Юцкевич паралельно з 
навчанням в ОДТК викладав в Одеському муздрамінституті імені Бетховена [15, арк. 4]. 
В. Юнаківський був досить активний студент: він не тільки навчався і викладав акторську 
майстерність, але й писав непогані сценарії. Як повідомлялося 22 червня 1924 року в 
газеті «Кино»: «Найближчими місяцями державний технікум кінематографії приступає до 
постановки короткометражної фільми “Півні” за сценарієм студента ДТК 
т. Юнаківського» [47]. 
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У 1928 році в ОДТК ВУФКУ «з метою розширення виробничих можливостей для 
підвищення кваліфікації студентства і підвищення його матеріального становища» [48, 
арк. 120] було впроваджено виробничий відділ при кінотехнікумі. Одним із завдань цього 
виробничого відділу була «організація художнього колективу з метою випуску художніх 
фільмів» [48, арк. 120]. Цей пункт був визначений завдяки роботі В. Юнаківського з 
групою студентів ОДТК над повнометражним художнім фільмом «Млин на галявині» 
(«Димок на галявині»). У Держфільмофонді РФ була віднайдена тека цього фільму. У ній 
зазначено загальні дані і склад знімальної групи, зокрема, автор сценарію, режисер – 
В. Юнаківський [17, арк. 1]. Після машинописної анотації змісту фільму була рукописна 
приписка: «Фільм є експериментальною роботою колективу студентів Одеського ДТК 
ВУФКУ. Керівником групи був викладач цього навчального закладу В. С. Юнаківський» 
[17, арк. 2]. Звернімо увагу, що навіть у рекламній книжці на другій сторінці під написом 
«Виробництво ВУФКУ» було зазначено «Колектив учнів фотокінотехнікуму» [31].  

У 1929 році В. Юнаківський був художнім керівником групи студентів художнього 
факультету ОДТК ВУФКУ і режисером короткометражного кіноетюду «Вирвана 
сторінка». Співрежисером викладача В. Юнаківського був студент-випускник А. Індлін.  

У межах реформи радянської кіноосвіти 1930 року було організовано Київський 
державний інститут кінематографії (КДІК). На нараді 25 липня 1930 року прийнято 
рішення про включення до спеціальностей, які були в цьому навчальному закладі, акторів 
кіно. Проте тогочасний голова правління ВУФКУ І. Воробйов, зважаючи на сумний 
досвід виховання кіноакторів в ОДТК ВУФКУ, який разом з теакінофотовідділом 
Київського художнього інституті (КХІ) вливався в новостворений КДІК, виступив проти 
цього рішення [49, арк. 288 зв.].  

Навесні 1932 року відбулася реформа радянської кіноосвіти: розширено перелік 
спеціальностей з чіткішою їх диференціацією і в рамках перебудови літературно-художніх 
організацій замінено активні методі навчання (бригадний, лабораторний тощо) на  лекції. 
Крім того, у КДІКу розширювалося коло спеціальностей на художньому факультеті, 
зокрема, розпочалося навчання кіноакторів на вечірньому екранному відділі [25]. Проте 
проіснував кіноакторський курс лише два навчальні роки – до реформи кіноосвіти 
1934 року. Крім того, при КДІКу в 1932 році було утворено спеціальний семінар для 
акторів, які не стали студентами екранного відділу у зв’язку з поточною роботою в 
театрах та на кіностудіях: «Для підвищення кваліфікації наявних акторських кадрів, при 
Кіноінституті буде утворено спеціальний семінар, де акторам зачитано буде низку 
специфічних фахових дисциплін та дисциплін політично-громадських» [44]. 

Серед акторів, які не вступили до Інституту, були талановиті молоді люди з не 
зовсім пролетарським походженням. Пункт про майновий стан родини до революції був 
надзвичайно актуальний тоді. Головне для тогочасного партійного керівництва – набрати 
в інститути насамперед соціально добірного контингенту, що маскувалося під боротьбу з 
«кіноманством»: «Організація акторського курсу теж ставить перед нами виключної ваги 
завдання щодо чіткого набору на цей курс за рахунок робітників, колгоспників, 
комсомольців. Уникаючи та категорично борючись із намаганням “кіноманів” пролізти в 
наш кіновиш» [28]. 

Боротьба з «кіноманством» була складовою нової політики партії в галузі 
мистецтва. 23 квітня 1932 року було оприлюднено Постанову ЦК ВКП(б) «Про 
перебудову літературно-художніх організацій» [38]. 

Головне завдання цієї постанови – уніфікувати всі мистецькі угруповання в єдине 
пролетарське русло під керівництвом Комуністичної партії. В усіх навчальних закладах 
відбулися мітинги, на яких роз’яснювалися необхідні зміни. Активіст ІІ курсу художнього 
факультету КДІКу С. Карасьов у газеті «Кінокадри» зазначав, що у ставленні до 
«попутників» припущено низку помилок: «Критика їх була не завжди побудована в такий 
спосіб, що складала сприятливі умови для переозброєння попутників» [23]. 
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Повний контроль над «переозброєнням» і зміною світогляду з інтелігентно-
попутницького на пролетарський кінопедагогів у мистецьких інститутах був неможливий 
без перевірки теоретичних знань. У вузи поверталися лекції, проти яких боролися  в 
останні роки.  

У 1932 році, виходячи з настанов ЦВК СРСР про методологічне викладання в 
інститутах і технікумах, було скасовано так звані активні методі навчання (бригади, 
лабораторний метод опрацювання матеріалу тощо) і посилено увагу «щодо застосування в 
мистецьких учбових закладах лекційної методи роботи» [51, арк. 103 зв.]. 

КДІК розпочав прийом на акторський факультет у 1932 році, проте наприкінці 
1933/1934 навчального року був закритий. У МДІКу найкращих студентів І-х курсів 
кінорежисерського й кіноакторського відділень переводили в театральні інститути 
відповідно на театральних режисерів і акторів театру, менш здібних відраховували з 
видачею довідки про навчання. 

У КДІКу ситуація була схожою, хоча й мала певні особливості. Колишня студентка 
кіноакторського факультету Клавдія Раднюк згадувала, що «на другому курсі акторського 
факультету відбулася реорганізація й скасували акторський. <…> Я й кілька моїх 
товаришів пішли в театральний і витримали іспити, але тільки троє з нас були прийняті на 
перший курс із другого» [40, с. 7]. 

Студенти кіноакторського факультету КДІКу, які закінчили ІІ курс, ледве змогли 
вступити на І курс у театральний. Це не дивно, оскільки в 1932–1934 роках студенти-
кіноактори разом зі студентами-кінорежисерами замість навчання працювали в колгоспах. 
Завідувач музею Національної кіностудії імені О. Довженка Тетяна Дерев’янко записала 
спогади Юлії Солнцевої про ті події: «На початку зйомок уся знімальна група виїхала до 
Запоріжжя. На Україні в цей час був страшний голод, селяни бігли із села на будівництво, 
аби одержувати в день по 300 грамів хліба. Колективізація, знищення кулака як класу – 
усе це відбилося на господарському житті України, народ у селах голодував і 
вмирав, <…> зі студії з Києва нам раз на тиждень передавали по мішку пшона, борошна, 
картоплі й цибулі. Варили суп на всіх і їли всі разом двічі на добу. Петро Масоха виявився 
запеклим рибалкою й організував з кінематографістів бригаду. Їхні улови допомагали нам 
у це лихоліття» [9, арк. 4]. 

Більшість українських кіномитців розуміли згубність методів Компартії для 
українського селянства. Український режисер театру й кіно, викладач КДІКу Фавст 
Лопатинський написав сценарій «Україна», за розголошення матеріалів якого відсидів три 
літні місяці 1932 року в слідчому ізоляторі Д. Демуцький; критикував штучний голод 
О. Довженко, який «ще з більшою гарячністю критикує політику комуністичної партії в 
справі колективізації, поширюючи перебільшені, панікьорські чутки – “Село гине. 
Вимирає. Голодують. Нічого їсти. Під Києвом в одному із сіл повстання”» [6, арк. 59].  

Подібні «контрреволюційні виступи», сказані не в приватних бесідах у колі друзів 
(хоча й «справжні товариші», як засвідчує вищенаведена цитата, інколи розповідали 
компетентним органам про зміст подібних бесід), у студентських аудиторіях відразу 
засуджувалися. Так, на сторінках студентської газети КДІКу секретар комсомольської 
організації цього інституту Я. Мардерер із гнівом писав: «Студент Зорянський єхидно 
заявив лекторові: “Ви кажете, що ми повинні напружити свої сили на виконання завдань, 
але чи знаєте ви, що навіть Форд для поліпшення праці змазує свої машини маслом, а ми 
людей маслом не мажемо”. І от, замість відсічі й правильної відповіді, один комсомолець 
заявляє: “Тов. Зорянський має рацію, бо Магеллан, відкриваючи Індію, досяг своєї мети 
через те, що його люди були ситі, а ви хочете, щоб ми досягли своєї мети голодні”» [30].  

У той час було звичним, коли студенти звинувачували в «класово-ворожих 
виступах» своїх наставників, зокрема, викладача математики Л. Дорошкевич, яка посміла 
заявити: «Звичайно, вам хочеться їсти. Однак, як захочеться їсти, ви думаєте про велику 
філософію побудови соціалізму, хоч я і не роблю висновку, що філософію соціалізму 
можна їсти» [22]. 
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Були критично налаштовані до політики партії на селі студенти КДІКу. Так, один із 
«провідних і талановитих» студентів художнього факультету Микола Сасім, який 
проходив практику на фільмах О. Довженка «Іван» та О. Гавронського «Кохання», 
зазначав, що «не може написати дипломну роботу, тому що в ній потрібно відбити з 
позитивного боку стан радянського села. Водночас радянське село перебуває в жахливому 
стані – населення голодує, отже, його можна було б відбити тільки з негативного боку» 
[53, т. 2, арк. 98]. М. Сасім та інші студенти художнього факультету КДІКу (режисери, 
сценаристи, оператори) знали справжній стан речей на селі, оскільки вони протягом 1932–
1933 року замість занять були вимушені «битися за урожай».  

Одна з тогочасних студенток КДІКу С. Цибульник описувала 1932–1933 роки так: 
«Це були роки колективізації. По призову комсомолу нас, студентів, часто мобілізовували 
на село. За однією з таких мобілізацій Київського обкому комсомолу я працювала 
секретарем комсомольського осередку і в Сільгоспкомуні в селі В. Хайча» [2, арк. 5].  

Спогади колишньої студентки акторського факультету КДІКу К. Раднюк 
допомагають уточнити, що їздили «битися за урожай» в різні роки в різні місця: 
«Голодомор на Україні, повмирали в селах люди, працювати немає кому. І от нас, 
студентів Київського кіноінституту, акторського й режисерського факультету, групу 
студентів посилають у село працювати. Брусиловський район Житомирської області. І на 
чолі цієї групи ставлять Міфу. Молоденьку, тендітну дівчину, що абсолютно ніякого 
відношення не мала до сільського господарства» [40, с. 6]. 

Студентка операторського факультету КДІКу Євгенія Лісовська написала, що вони 
неодноразово «влітку виїжджали “на село”» [29, с. 124]. Клавдія Раднюк розповіла, які ж 
насправді були умови праці студентів: «Господи, величезне поле, колосальні укоси, ніде 
ні деревця, жодного куща, аби у тінь сховатися, ні струмочка, ні джерела, аби напитися 
води. Жара нестерпна. І ми працюємо. Міфу тендітна, непристосована до цієї сільської 
праці, із всіх сил намагається надихнути нас, з останніх сил намагається показати, як треба 
працювати. Ми намагаємося наздогнати її, слухаємо її – адже інститут поставив її 
головною. Вона допрацювалась до того, що, напівголодні ми були, жара страшна, спрага, 
знепритомніла, упала. Ми злякалися, не знаємо що робити. Я в той час була здоровою, 
схопила її, допомогли хлопці й потягли її в стіг, у сіно, щоб тінь була. Через якийсь час 
опритомніла, посиділа й пішла гребти сіно, ворушити, згрібати й складати в стоги. 
Очуняла» [40, с. 6–7]. 

Такий ентузіазм підкріплювався «стимулом» бути відрахованим з інституту. Так, 
студентка ІІІ курсу Вищого музично-драматичного  інституту ім. М. Лисенка 
З. Засновська, яка не виявила такого самого героїзму в «боротьбі за урожай» 1933 року, як 
студентка КДІКу С. Цибульник, наказом № 5 по робітничому факультету була 
відрахована із записом «За зрив збиральної кампанії» [10, арк. 2]. 

Потрібно відзначити, що в системі трудового виховання студентів існувала не 
лише праця, як з’ясувалося, надзвичайно важка, але й культурно-масова робота. Один з 
викладачів КДІКу Сопелкін на сторінках газети «Кінокадри» детально розтлумачував 
студентам, що їм під час канікул потрібно «раціонально використати відпустку, пов’язати 
вперту працю над собою з громадською роботою на заводі чи колгоспі» [43]. Молоді 
активісти із завзятістю виконували всі постанови партії та комсомолу. Так, Суламіф 
Цибульник у спогадах Клавдії Раднюк була саме таким молодим комсомольським 
ватажком: «Тендітна, міська дівчина цим своїм ентузіазмом надихала всіх. Любила людей. 
Точно. Любила нас, і ми як курчата біля курки збиралися навколо неї» [40, с. 7]. 

Не потрібно забувати, що ця важка праця в полі врятувала багатьом студентам і 
їхнім рідним життя під час Голодомору, адже вони змогли привезти продукти для своїх 
сімей. «Коли наша робота закінчилася, нам подарували подарунки: картоплю, а дівчатам 
чорні комбінації на бретельках і деяким путівку в Будинок відпочинку, під час 
голодомору. Я вже не пам’ятаю, як преміювали Міфу, але мене преміювали й путівкою, і 
картоплі два кілограми дали» [40, с. 7]. 
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В автобіографії С. Цибульник детально описала, як протягом майже всього 
1933 року студенти КДІКу замість навчання працювали в колгоспах: «З весни до глибокої 
осені 1933 року працювала на селі: під час посівної кампанії в складі об’єднаної 
культурбригади Кіноінституту й Кінофабрики в колгоспах Шепетовського району; улітку 
й восени 1933 року по мобілізації Обкому ЛКСМУ секретарем КСМ організації колгоспу 
в с. В. Хайча. Восени повернулася в інститут й приступила до навчання» [2, арк. 13–14]. 
Певна річ, під час такого «навчання» студенти не могли здобути потрібні фахові знання. 
Один з них – Теодозій Ференц –  вважав, що «в інституті кепсько поставлене навчання, у 
студентів мало можливостей до росту» [53, т. 1, арк. 199]. 

Отже, ці довготривалі «трудові десанти» під час виїздів у колгоспи, звільнення 
впродовж 1932–1933 років у рамках «більшовицького вогню по нацдемівщині в 
українській кінематографії», «більшовицької пильності у боротьбі за пролетарський 
фільм», «творчих самокритик та чисток» й інших «політично важливих компаній» 
найталановитіших педагогів КДІКу: Б. Антоненка-Давидовича (викладав «Українську 
мову»), М. Мухіна («Історію західної літератури»), Я. Савченка («Історію світової 
драматургії» та «Історію матеріальної культури»), О. Гавронського («Теорію режисури»), 
Ф. Лопатинського («Роботу з кіноактором») та ін., призвело до різкого зменшення якості 
знань, що їх отримували студенти, насамперед фахових, як-то майстерність актора.  

В. Юнаківський був чудовим педагогом. Григорій Григор’єв згадував: «Певною 
подією для нас були лекції з сценарної справи Вадима Семеновича Юнаківського. Доцент 
Московського кіноінституту, знавець кіно, він з такою любов’ю і запалом читав лекції, 
розмовляв з кожним із нас у вільні години, що ми стали відчутно наближатися до тої 
чудової мети, яка зветься творчістю» [8, с. 155]. 

Г. Авенаріус з 1932 по 1936 роки на посаді доцента на чотирьох факультетах 
КДІКу читав лекції з «Історії зарубіжного кіномистецтва», «Історії радянського 
кіномистецтва» та «Сценарної справи» [50, арк. 693], які були в студентів чи не 
найулюбленішим після майстерності предметом: «Знав він не лише історію кіно, а й 
техніку, фотографію, складну роботу режисерів, знав безліч дрібниць про виробництво 
фільмів у Голівуді, на студіях Франції, Німеччини, Італії. Він щедрою рукою сипав зерна 
науки, а ми старанно записували фактичний матеріал. Височенний на зріст, Юрій 
Олександрович спокійно поглядав на нас, терпляче пояснював усе незрозуміле» [8, с. 138]. 

У 1934 році на Київський кінофабриці було відкрито Акторську школу, якою один 
навчальний рік керували викладачі КДІКу В. Юнаківський і декан художнього факультету 
Г. Авенаріус. Вони провели іспити, або так звані колоквіуми, серед колишніх студентів-
кіноакторів КДІКу, які закінчили ІІ курс, і, як виняток, серед найталановитіших 
першокурсників.  

Немає даних щодо іспитів школи кіноакторів у Києві, проте можна припустити, що 
вони не сподобалися керівництву українського кінематографа. Такого висновку доходимо 
через зміну майстрів. Ще одним доказом може слугувати той факт, що восени 1935 року 
до КДТІ вступали дві студентки акторської кіношколи на Київській кінофабриці – 
М. Логовінська та М. Зоріна. Серед тридцяти одного студента КДТІ І курсу 1935–
1936 років під номером п’ятнадцять записано прізвище Логовінської Маріанни Семенівни, 
1916 року народження, яка вступила на І курс театрального, як записано в її анкеті, після 
трьох років навчання в Кліку [13, арк. 1 зв.]. М. Логовінська не могла навчатися три роки 
на кіноакторському факультеті, оскільки цей факультет проіснував лише два роки. 
Найімовірніше, на ІІІ курсі (1934/1935 навчальний рік) вона навчалася в Акторській школі 
на Київській кінофабриці, а потім через певні причини облишила навчання й пішла в 
КДТІ. Причини мали бути дуже вагомими, адже після трьох років навчання на 
кіноактрису, вона починала все спочатку – стала лише першокурсницею КДТІ. 

Серед прізвищ студенток І курсу кіноакторського факультету, запрошених восени 
1933 року студентами кінорежисерського факультету КДІКу на засідання «гуртка творчо 
обдарованих», згадується Зоріна Марія [53, т. 2, арк. 76]. Найімовірніше, вона разом з 
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Маріанною Логовінською провчилася рік в Акторській школі, а потім стала студенткою 
театрального інституту [13, арк. 1 зв.]. На користь цієї версії може слугувати анкета Марії 
Миколаївни Зоріної, 1906 року народження, яка у своєму «активі» мала закінчений 
робітничий факультет і членство в Комуністичній партії. Після вступу до КДТІ М. Зоріна 
стала парторгом інституту, а після першої зимової сесії почала отримувати персональну 
стипендію. Студентку-активістку викладачі охарактеризували так: «Має добрі акторські 
задатки і добру загальну культурну підготовку. Працює тепло і з любов’ю, даючи 
мистецькі оригінальні розв’язання задач. Активно веде громадсько-політичну роботу. 
Парторг інституту» [11, арк. 7].  

Таку студентку не могли вигнати з Акторської школи при Київській кінофабриці, 
куди брали найкращих студентів ІІ кіноакторського курсу КДІКу. Не виключено, що вона 
і М. Логовінська самі залишили навчання через дуже серйозні причини, наприклад, через 
незгоди зі зміною художніх керівників. 

У 1935 році, після завершення першого року навчання акторської кіношколи на 
Київській кінофабриці, В. Юнаківський повернувся до Москви, де досить успішно 
зайнявся викладацькою діяльністю у ВДІКу. Г. Авенаріус спробував відкрити Вищі курси 
кінорежисерів при КДІКу, після закриття цього проекту провів перші вступні іспити до 
режисерської лабораторії О. Довженка. Георгій Авенаріус після невдач з усіма 
кінопроектами в Києві (найімовірніше, за порадою Вадима Юнаківського) також подав 
заявку до ВДІКу, на що невдовзі отримав відповідь: «Питання щодо Вашого залучення до 
роботи кафедри кінознавства ВДІК може бути вирішене тільки після ознайомлення з 
Вашою програмою і з’ясування усіх організаційних питань, пов’язаних з Вашим приїздом 
до Москви» [4, арк. 46]. 

У фонді Г. О. Авенаріуса Держфільмофонду РФ «Білі стовпи» зберігаються 
машинописи цих лекцій «Історія кіно в Німеччині» (1918–1932) з позначенням: 
«Стенограми лекцій на режисерському факультеті Київського інституту кінематографії, 
Київ, 1935 рік» [16]. Фахівці кафедри кінознавства ВДІКу високо оцінили курс лекцій 
колеги з Києва, а тому на початку лютого 1936 року запросили викладати у головному 
кіновузі СРСР. Навесні та влітку 1936 року Г. Авенаріус після прохання керівництва 
Навчального кінокомбінату «Українфільм» знову повернувся на деякий час до Києва, де 
читав курс лекцій з історії кіно в Українському інституті кінематографії (так на той час у 
деяких газетах називався КДІК), на Київській кінофабриці у режисерів-лаборантів та в 
оновленій акторській школі вже під керівництвом А. Панкришева.  

Восени 1935 року тогочасний директор Київської кіностудії П. Нечеса запросив 
очолити Акторську школу з нового навчального року відомого російського актора театру 
ім. Є. Вахтангова Антоніна Осиповича Панкришева, який знявся майже у двох десятках 
фільмів, серед яких: «Банда батьки Книша» (1924 р., роль Козирева), «Каштанка» (1926 р., 
Лука), «Машиніст Ухтомський» (1926 р., ад’ютант), «Залізом і кров’ю» (1927 р., 
робітник), «Сьомий супутник» (1928 р., комендант Кухтін), «Завтра вночі» (1930 р., 
Федір), «Генеральна репетиція» (1931 р., ротмістр), «Крила» (1932 р., іноземний льотчик 
Бару), «Гаррі займається політикою» (1933 р., директор школи Бреггс), «Петербурзька 
ніч» (1934 р., жандарм) тощо. 

Як повідомляв у журналі «Радянське кіно» директор Київської кінофабрики 
П. Нечеса, АШККФ А. Панкришева складалася з двох майстерень (студій) – молодшої та 
старшої, по 20 осіб кожна: «Студія штатних, старих акторів і студія молодих акторів, 
зібраних за межами фабрики. У цих студіях ґрунтовно змінено метод виховання акторів. 
Встановлено принцип виховання акторських кадрів передусім через піднесення 
загальноосвітнього рівня студійців. Вивчаючи спеціальні предмети, студійці будуть 
розігрувати кіновистави. Ця робота дасть змогу через один-два роки перебороти ту 
колосальну залежність нашої фабрики від театру, яка є тепер. Підбираючи акторів, ми 
мусимо керуватися не тим, що потрібно, а тим, що є. Але це лише частина роботи щодо 
виховання кадрів кіно» [33, с. 6]. 
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Старша київська майстерня складалася з колишніх студентів кіноакторського 
факультету КДІКу, які рік «довчалися» у В. Юнаківського та Г. Авенаріуса, а молодша – з 
абітурієнтів, котрі прийшли після шкіл, драматичних гуртків і провінційних театрів, 
провідне місце серед них посідали модні тоді ТРОМи (Театри робітничої молоді). 
Конкурс був величезний – 176 абітурієнтів на одне місце. Отже, із трьох тисяч 
абітурієнтів до молодшої майстерні було набрано, за одними даними, сімнадцять 
студентів, за іншими, – двадцять. 

Один із чотирьох штатних акторів Київської кінофабрики С. Шагайда в статті 
«Виховувати кіноактора» вважав основною помилкою А. Панкришева відсутність у 
приймальній комісії викладачів театрального інституту: «Приймальна комісія до 
акторської студії складалася винятково із працівників фабрики. Я беру на себе сміливість 
сказати, що не всякий кінематографіст, не бувши ні актором, ні театральним режисером, 
може встановити акторські здібності, властиві і для театру, і для кіно. Я вважаю, що до 
приймальної комісії треба запросити театралів. Тоді ми зможемо правильно, всебічно 
виявити акторські здібності тих, хто проходять іспити. 

А для того, щоб акторські дані скорегувати відповідно до вимог кіно, ми й 
відкриваємо акторську студію» [54]. Отже, одним з викладачів школи А. Панкришева, 
який був серед членів приймальної комісії, став провідний актор Київської кінофабрики 
Степан Васильович Шагадін, відоміший за псевдо Шагайда. Він публікувався не лише в 
газеті Київської кінофабрики, але й у провідному журналі української кінематографії: 
«Моя робота в “Аерограді”» [55], «Партизан Степан Глушак» [56]. На жаль, більше 
інформації про виховну діяльність С. Шагайди знайти не вдалося через його арешт та 
розстріл невдовзі після закриття цього навчального закладу.  

В. Довбищенко, як зазначалося в його особовій справі, що зберігається в ДАКу, 
протягом 1935/1936 навчального року викладав дисципліну «виховання акторів» в 
«акторській студії при кінофабриці» [14, арк. 9], тобто в Школі кіноакторів під 
керівництвом А. Панкришева. Така сама довідка зберігається в приватному архіві 
нащадків митця [18]. 

Утім, за допомогою опрацювання тогочасної преси й архівних джерел удалося 
уточнити прізвища інших педагогів Акторської школи, навчальні предмети та деякі 
аспекти функціонування. Так, студентам-кіноакторам читав лекції з історії театру відомий 
театрознавець А. Гозенпуд, лекції з історії кіно, як уже зазначалося, – Г. Авенаріус. 
Майбутні кіноактори вчили історію партії, граматику, у них були так звані культургодини. 
Для кращого пізнання життя пролетарів, для учнів акторської школи організовувалися 
екскурсії на заводи. Термін навчання в молодшій групі акторської школи (студії) при 
Київській кінофабриці був два роки. Її роботу супроводжували критика і жваві суперечки, 
які точилися навколо відкритого показу, що відбувся наприкінці березня 1936 року: 
«Багато студійців не виділялися особливою вигадливістю у побудуванні етюдів. Досить 
сказати, що не без участі т. Панкришева деякі студійці показали етюди на тему… як 
навчалися при колишніх керівниках Юнаківському і Авенаріусі. Яка вбогість!» [37]. Як 
засвідчує подана цитата, А. Панкришев дуже погано відносився до своїх попередників або 
ж хотів догодити керівництву, якому вони не сподобалися. 

Унаслідок незадовільної роботи київську акторську школу після літньої сесії 
1936 року скоротили до шістнадцяти осіб, сім з яких (Серебрякова, Ліфенко, Курликіна, 
Анісімов, Дубенцов, Мощепако, Кузьянц [36]) показали непогані результати, а дев’ятеро, 
прізвища яких не вдалося з’ясувати, не вразили екзаменаторів, а тому залишилися 
навчатися умовно, до зимової сесії 1937 року.  

Випускник ОДТК В. Войшвило, який під керівництвом В. Юнаківського в 
1929 році знімався разом з іншими одеськими студентами в кіноетюді «Вирвана 
сторінка», у другій половині 1930-х років був студентом старшої групи Акторської школи, 
який 3 червня 1936 року в газеті Київської кінофабрики надрукував статтю з промовистою 
назвою «Працюю над собою». Творча наснага молодого митця не залишилася не 
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поміченою – у 1938 році він став завідувачем художнього відділу Київської кіностудії (так 
почали називати кінофабрики).  

Потрібно зазначити, що найвищому кінематографічному керівництву не 
подобалися результати роботи не лише київської школи кіноакторів, тому знову було 
вирішено переглянути систему підготовки акторів на всіх кінофабриках СРСР, що й було 
задекларовано у всесоюзній газеті «Кино»: «Потрібно заново переглянути всю систему 
підготовки й перекваліфікації акторських кадрів у кіностудіях» [42].  

Після так званої троцькістської чистки восени 1936 року було несправедливо 
заарештовано, а потім і засуджено директора Київської кінофабрики П. Нечесу, який 
засновував усі кінонавчальні заклади. Новий директор С. Орелович у перші дні роботи на 
сторінках газети «За більшовицький фільм» розкритикував роботу попередників і 
виступив із запевненнями про подальшу роботу студії кіноакторів: «Набирати в студію ми 
будемо поступово. Людей, придатних для акторської роботи, потрібно ретельно 
вишукувати, копітко їх вивчати і не тільки в Києві, а по всій Україні. У цьому повинні 
прийнять участь усі режисери і провідні актори. Методи викладання, мабуть, будуть 
вироблятися поступово. Необхідно, звичайно, ретельно вивчити і використовувати досвід 
Москви і Ленінграда, особливо майстерень Юткевича і Козинцева» [34]. 

Немає жодних свідчень про набір до Київської акторської кіношколи восени 
1936 року, зате на Одеській кіностудії «Українфільм» у той час відкрилася студія з 
підготовки кіноакторів під керівництвом актора й письменника Федора Федоровича 
Кнорре. «За короткий час до студії надійшло до 400 заяв. Для керівництва студією 
запрошено режисера Кнорре. Лекції читатимуть кращі майстри кінематографії, зокрема 
режисери Юткевіч, Барнет та ін.» [45]. Із кіноакторського доробку у Ф. Кнорре – роль у 
картині Г. Козинцева і Л. Трауберга «Пригоди Октябрини» (1924), після чого він багато 
займався літературною діяльністю, друкувався, зокрема, у журналах «Робітниця» і 
«Селянка». Першим екранізованим твором Ф. Кнорре стало в 1933 році оповідання 
«Невідомий товариш», перший сценарій – «Винищувачі» (1939 р., режисер Е. Пенцлін). 

Навчальний процес в акторській школі при Київській кіностудії продовжувався 
лише до зимової сесії, за результатами якої С. Орелович, як згадував один зі студентів 
цього навчального закладу В. Дубенцов [19], припинив діяльність цієї кіношколи. Проте 
акторська студія була закрита не через погані результати, а тому, що колишній 
співробітник НКВС Семен Орелович не хотів брати на себе відповідальність за навчальні 
заклади, започатковані своїм попередником, який тоді перебував під слідством, а тому 
невдовзі закрив і режисерську лабораторію [5]. Хоча це не врятувало С. Ореловича – того-
таки 1937 року він був заарештований і розстріляний. 

Після закриття школи кіноакторів А. Панкришева, як видно зі статті С. Геца 
наприкінці літа 1937 року, до штату Київської кіностудії потрапили всього три колишні 
студійці: «У штаті фабрики – три постійні актори: тт. Шагайда, Шкурат і Лісовський, і 
троє молодих: тт. Дубенцов, Курликіна і Токарська. До молодих акторів – явно 
зневажливе ставлення» [7]. Таким чином, після двох із половиною навчальних років 
Акторської школи при Київській кінофабриці із сорока прийнятих на навчання 
кіноакторів до штату потрапило три випускники цього навчального закладу, однак, як із 
сумом зазначив С. Гец, двох із них було звільнено за критику керівництва. При гострій 
потребі в кіноакторах, результат виявився більше ніж поганий.  

Утім, треба зважати на той факт, що старожили Київської кіностудії розповідали, 
що більшість викладачів і студентів акторської кіношколи були заарештовані. Перевірити 
в ГДА СБУ це дуже важко, оскільки немає прізвищ заарештованих, які, найімовірніше, як 
і розстріляні тоді режисери-лаборанти М. Сасім, Т. Ференц, Б. Дробинський, Ю. Нікітін, 
проходили по зовсім інших статтях, а їхнє учнівство майже ніколи в слідчих справах не 
фіксувалося. Принаймні точно відомо про арешт керівника А. Панкришева та викладача 
С. Шагайди [52]. У розсекреченій архівно-слідчій справі останнього також немає згадок 
про його виховну діяльність на Київській кінофабриці.  
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А. Панкришев після закриття Акторської школи переїхав до Москви, де з 1938-го 
по 1939 рік працював у театрі ім. Моссовета, знявся на кіностудії «Ленфільм» у фільмі 
С. Герасимова «Маскарад» (1941 р., Казарін). У 1941 році А. Панкришев був 
репресований, проте в ГДА СБУ матеріалів про нього немає, доступу до його справи в 
архіві ФСБ РФ нині отримати неможливо. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що всі школи, студії, лабораторії на 
Київській, Московській, Ленінградській, Тбіліській, Одеській кінофабриках були 
засновані й функціонували в рамках єдиного експерименту з підготовки кіноакторів 
безпосередньо на виробництві з деякими особливостями в кожному навчальному закладі. 
Попри несприятливі історичні реалії (боротьба з так званим формалізмом, «троцькістські 
чистки», арешти, пов’язані з цим часті зміни керівництва), діяльність акторської школи на 
кінофабриці, яку спочатку очолювали Г. Авенаріус – В. Юнаківський, потім – 
А. Панкришев, є важливою складовою в процесі формування української кіношколи. 
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     ЙОГО НАЗИВАЛИ «ДІДОМ» 
 
 Початок екранної операторської освіти традиційно пов′язують із створенням 1966 
року кафедри операторської майстерності кіно факультету Київського театрального 
інституту. Її перший очільник Віктор Олексійович Смородін та група провідних 
українських кінооператорів – М.К. Чорний, О.Ю. Прокопенко, С.В. Шахбазян, В.С. 
Верещак, Д.Н. Вакулюк, Е.Л. Плучек, І.Ц. Гольдштейн та ін. започаткували надійні 
підвалини української екранної школи кінооператорства, яка й понині успішно готує і 
творців телевізійного візуального продукту, і уславлених кінооператорів, які 
примножують здобутки різних кінематографій світу. 
 Однак витоки української кіно операторської школи сягають ще другої половини 
20-х років ХХ століття. Першою такою школою став Одеський кінотехнікум, який 
наприкінці 20-х та початку 30-х випустив низку першокласних українських 
кінооператорів, які стали провідними митцями Одеської та Київської кіностудій – Ю. 
Єкельчик, М. Топчій, О. Панкратьєв, О. Лаврик, І. Шеккер та ін. 
 Традиції одеської екранної школи випускники кінотехнікуму продовжили під час 
недовгого існування в 30-х роках Київського кіноінституту. 
 Одним з випускників того вже легендарного екранного інституту був і Леонід 
Прядкін. Серед його вчителів були визначні діячі кіно і тогочасної екранної освіти – Д. 
Демуцький, Ю. Єкельчик, О. Панкратьєв. І коли кіноосвіта в України відродилась у другій 
половині 60-х років, Леонід Федорович Прядкін  став одним з перших керівників 
операторських майстерень.  
 Його творчість з перших же професійних кроків була пов′язана з науково-
популярним кіно – візуально складним і різнобічним мистецтвом образної популяризації 
різноманітних знань. На Київській студії науково-популярних фільмів в середині 60-х 
Леонід Прядкін знайшов «свого» режисера – майбутнього класика світового науково-
популярного кіно Фелікса Соболєва. «Підірваний світанок», «Сім кроків за небокрай», 
«Добрий і злий» та інші експериментальні екранні твори, шедеври, відмічені Державною 
премією СРСР – «Мова тварин» і «Чи думають тварини», немислимі не тільки без 
фанатичного мистецького подвигу режисера Ф. Соболєва, але й без точного 
образотворчого рішення оператора Л. Прядкіна, без його вміння поєднати репортажне 
спостереження з високою зображальною культурою динамічної кінокомпозиції, вдумливе, 
терпляче ставлення до реальної дійсності як чистого джерела мистецької правди. 
 Всі ці якості Леонід Федорович намагався передати й своїм учням. Він був 
безумовним адептом того напрямку операторської освіти, головними інструментами якої 
були постійні аналітичні перегляди кращих операторських доробків професійної 
кінематографії та власних екранних спроб студентів. Зазвичай добрий і привітний, в ході 
аналізу екранних та фотографічних робіт Л. Прядкін ставав жорстким і безкомпромісно 
вимогливим, звертаючи увагу на найменші дрібниці. І помилки, і здобутки студентів він 
використовував як наочний матеріал для поглибленого розуміння теоретичних знань, 
викладанням яких займалися інші педагоги кафедри.  
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 Майстер використовував і будь-яку можливість для практичного творчого пошуку 
студентів; міг, наприклад, рішуче відмінити заняття, відправивши студентів на 
фотографування якогось цікавого стану природи за вікном, наприклад, дерев, обліплених 
першим снігом. 
 Не рідкістю була поява студентів у павільйонах та знімальних майданчиках студії 
Київнаукфільм. При цьому Леонід Федорович не боявся створювати студентам 
екстремальні випробування. Наприклад, одному нерадивому на відвідування занять 
студенту раптово доручив за його відсутності встановити складне освітлення ігрової 
сцени в кінопавільйоні. Розгублений через таку довіру і водночас – через обмеженість 
власних знань і навичок, студент назавжди запам′ятав цей виховний урок великого 
майстра. 
 Але і цього Прядкіну-педагогу було недостатньо. Кожний перегляд «Дід», як звали 
його студенти (зрозуміти це любовне ім′я легко, адже Леонід Федорович народився у 
Краматорську ще 1906 року і за віком міг бути дідом кожного зі студентів) перетворював 
на живу історію кінематографічного процесу. Його студенти, затамувавши подих, слухали 
про уроки, які на все життя запам′ятав молодий Льоня Прядкін – наприкінці 20-х – 
помічник оператора Михайла Кауфмана. Уславлений геній кінодокументалістики після 
спільно із братом – Дзиґою Вертовим,  створених в Україні фільмів «Одинадцятий» та 
«Людина з кіноапаратом», самостійно зробив на Київській кіностудії кілька 
документальних стрічок, одна з яких – «Весною» і сьогодні серед кінематографістів світу 
визнається шедевром образного екранного світобачення.  
 Від своїх студентів Л. Прядкін вимагав того ж, чого вимагав він нього оператор М. 
Кауфман – постійної готовності до будь-яких зйомок, виключної дисциплінованості, і            
надпунктуальності  в підготовці до зйомок. Леонід Федорович неодноразово розповідав 
те, що врізалося йому в пам′ять: пізно ввечері закінчивши зйомки, Л. Кауфман призначив 
завтрашню зйомку о четвертій ранку – хотів відтворити на екрані перші промені сонця на 
київських вулицях. Для нього було нормою, що помічник після зйомок повезе відзнятий 
матеріал на проявку, а вночі добиратися до студії на випадковому нічному транспорті. 
Головним було вранішнє сонце; кожен кадр був для майстра священнодійством, заради 
якого варто було перемагати самого себе. 
 Плідною була практика Л. Прядкіна співвідносити відзнятий студентами матеріал 
із творчими пошуками кумирів своєї юності – операторів О. Калюжного та М. Топчія. 
Олексій Калюжний – ідейний лідер молодих українських операторів кінця 20-х – початку 
30-х, прагнув безпосередньо через емоційність кінозображення передавати глядачу 
мистецький та ідеологічний зміст фільму; Михайло Топчій – майстер рельєфного світла, 
творець яскравих історичних кінопортретів у фільмах знаного українського кінорежисера 
Івана Кавалеридзе.  
 Розмови про це відбувалися не тільки в стінах кінофакультету. Вже немолода 
людина, Леонід Федорович частенько хворів. Але ритмічність занять була для нього 
обов′язковою, а тому зібрання на його квартирі на вулиці О. Довженка були нормою 
навчального процесу. Різниця між лекціями в аудиторії і домашніми «застільними» 
бесідами полягала лише в тому, що вдома він більше розповідав про історичні процеси 
формування кінооператорства, частіше згадував легендарні, самовіддані постаті 
української операторської школи  
 Такої ж відданості ідеї промовистого екранного зображення вимагав від студентів 
учень уславлених митців. 
  Особливо ретельно відпрацьовував Леонід Федорович зі студентами принципи 
мистецької роботи над екранними портретами. Саме їх він вважав головним мірилом 
життєвої та художньої правди. І це зрозуміло, якщо згадати про його фронтовий шлях.  
 З перших днів війни кінооператор студії «Київтехфільм» пішов на фронт за 
давньою – ще зі строкової служби, військовою спеціальністю кавалериста, але дуже 
швидко став військовим фотокореспондентом. Зі своєю безвідмовною «лейкою» пройшов 
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у складі 300 стрілецької дивізії, яка після героїчної оборони Сталінграда стала уславленою 
87-ю гвардійською стрілецькою Перекопською Червонопрапорною ордена Суворова 
дивізією, від Харкова до Сталінграда, від Волги до Донбасу й Криму та завершив війну 
після небаченого штурму Кенігсбергу – нацистського міста-фортеці.  
 За споминами офіцерів та бійців дивізії, з якими багато років по війні зустрічався 
Леонід Прядкін, його малесенькі фотографії були для них цінніші за набої. Їх слали до 
тилу – матерям, коханим, дітям і сотні портретів, надрукованих Прядкіним у нічній 
фотолабораторії, дуже часто ставали єдиною пам′яттю про героїв, які віддали життя у 
битві з ворогом усього людства. Така сама дружба пов′язувала його з іншими 
українськими кінематографістами-фронтовиками – Віктором Смородіним,  Ізраілем 
Гольдштейном, Віталієм Орлянкіним та ін. 
 Ця увага до людини, прагнення віднайти в людському обличчі кращі риси 
сучасника були притаманні всій творчості Леоніда Федоровича, до якої він щедро долучав 
своїх студентів і під час глибокого аналізу власних екранних робіт із Феліксом 
Соболєвим, і під час виробничої практики – безпосередньо під його керівництвом. 
 Творчу майстерню «Дід» розумів як велику дружню родину: по-дідівські, з 
гумором ставився до юнацького максималізму талановитих учнів, щедро пригощав у себе 
вдома, добре пам′ятаючи свій мізерний раціон у довоєнному гуртожитку. 
 Будучи уособленням нерозривного зв′язку поколінь українських кінооператорів та 
екранних педагогів, Леонід Федорович виховав плеяду яскравих творчих особистостей, 
серед яких є, зокрема, лауреат Державної премії України в галузі кінематографії Олексій 
Чорний, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Лесь Зоценко, заслужений 
діяч мистецтв України Володимир Галицький. 
 Прядкіна називали «Дідом», але нині, через 30 років після його смерті, ми, його 
учні, розуміємо, що душею він завжди був таким самим юним, як і ми. І це, мабуть, була 
одна з таємниць його вічного творчого й педагогічного завзяття. 
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     Сергій Полешко 
 
                 кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики 
                        Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
  МАЙСТЕРНІСТЬ ЗАКАДРОВОГО ОЗВУЧУВАННЯ 

 
 Надзвичайно важливою і поширеною сферою діяльності акторів і ведучих радіо-, 

телевізійних програм є закадрове озвучування телевізійних програм і різноманітних 
фільмів – ігрових, науково-пізнавальних, документальних, анімаційних. 

 У поняття «закадрове озвучування» входить читання дикторських текстів 
телепрограм і фільмів, одно- чи кількаголосне озвучування іншомовних ігрових та 
анімаційних фільмів, а також повний дубляж, тобто повна заміна голосів іншомовних 
персонажів фільму на відповідні за характером і особливостями вимови голоси акторів, 
які розмовляють мовою майбутньої кіно-, телеаудиторії (в нашому випадку – 
українською), для якої фільм придбано; при цьому всі інші звукові доріжки дубльованого 
фільму – музика й шуми, відтворюються в оригінальному звучанні. 

 Своєрідними видами закадрового озвучування є також запис текстів відеокнижок і 
комп′ютерних ігор.  

 Найпоширенішою формою закадрового озвучування є читання дикторських 
текстів.  

 Дикторський текст є закадровим мовним супроводом екранного твору, в якому 
викладається зміст екранних подій та авторське до них ставлення. 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» глядача при розгортанні 
екранних подій.   

 Здебільшого в кіно і телебаченні використовується звичайна авторська мова. Але є 
багато засобів для розширення меж драматургічного впливу тексту: прямий коментар 
зображення автором, традиційний текст з елементами прямого спілкування з глядачами, 
синкреза – зіставлення різних поглядів, серед них – документованих чи висловлених у 
художніх творах, текст від імені героя, зокрема – історичного, розмова двох, або більше 
людей, бесіда покійних (серед іншого – з різних епох), розмова про речі, які здаються 
несуттєвими, але потім виявляють свою глибоку причетність до теми, дитячий коментар, 
віршований текст, текст у вигляді листів героїв (вдалих прикладів такого тексту 
найбільше), текст «від тварини», рослини, або взагалі неживого об´єкта тощо.  

 На жаль, найкреативніших типів дикторських текстів майже немає в сучасній 
екранній творчості, а найпоширенішими є: 

x інформаційний супровід зображального матеріалу; 
x дикторський текст з елементами прямого спілкування з глядачами; 
x зіставлення різних поглядів, серед них – документованих чи висловлених у 

художніх творах; 
x текст від імені героя;  
x авторський коментар; за цієї форми створення дикторського тексту об′єктивною є 

інформація, безпосередньо закладена в зображальний матеріал, тоді як усі авторські 
репліки є виразом суб′єктивної авторської позиції. 
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 Природно, що кожна форма закадрового тексту вимагає власного стилю читання. 
Також індивідуалізованими повинні бути підходи до читання дикторського тексту в 
різних жанрових формах – інформаційних, аналітичних, документально-художніх. 
Визначати стилістику закадрового читання диктор (саме так називається читець 
дикторського тексту) повинен разом із режисером програми, фільму, чітко виконуючи 
його вказівки щодо темпу, ритміки, емоційності та інших параметрів озвучування. 
Звичайно, це не означає нівелювання індивідуальності тембральних характеристик читця, 
заперечення його власного стилю, адже зазвичай режисери або обирають того диктора, 
який на їх погляд відповідає характеру екранного твору, або орієнтуються на штатних 
дикторів, які є своєрідними «голосами каналу». 

 Та незважаючи на те, хто його начитує, дикторський текст екранного твору 
повинен бути сповнений авторських, зацікавлених, щиро людяних інтонацій, спрямованих 
на утворення, хоча й умовного, але діалогу з глядачем, під час якого в останнього буде 
посилюватися співучасть з екранним зображальним матеріалом. Більш того, читаючи 
дикторський текст, слід розуміти, що будь-який монолог – і дикторський в тому числі, є 
лише формою діалогу, у даному випадку – діалогу з глядачем. 

 Закадровий авторський текст зустрічається і в ігрових екранних творах. Достатньо 
згадати такий визначний його зразок, як авторський коментар у телесеріалі «Сімнадцять 
миттєвостей весни», прочитаний актором А. Джигарханяном. Він дозволив неначе 
наповнити стрічку роздумами головного героя і значною мірою визначив величезний 
успіх серіалу.  

 Однак головною формою озвучування в ігровому кіно залишається робота над 
діалогами під час післязнімального озвучування. 

 Чистовий запис розмовних фонограм під час павільйонних чи натурних зйомок – 
ідеальний шлях до органічного акторського діалогу, однак далеко не завжди можливий 
через багато технічних причин. Здебільшого його використовують у виробництві 
телевізійних студійних серіалів. У всіх інших випадках сцени чи епізоди монтуються з 
використанням чорнових фонограм, які потім озвучують ті самі, а іноді й зовсім інші 
актори. Це достатньо складне завдання, за якого слід не тільки відтворювати 
емоціональний бік давно відзнятих сцен, але й синхронно потрапляти звуком у 
жестикуляцію губ на екрані.  

 Працюючи «за кадром», виконавець повинен вміти: 
x читати текст у тому темпі, в якому його проговорюють екранні персонажі;   
x ідеально відтворювати не тільки всі паузи, але й найтонші нюанси, пов′язані з 

використанням в екранному тексті знаків пунктуації;  
x використовувати широкий тембровий діапазон; 
x органічно відчувати й передавати емоційні чинники екранної мови;  
x володіти мистецтвом ведення діалогу з партнерами по озвучуванню. 

 І головне, що домогтися ідеальної реалізації всіх цих вимог неможливо без 
акторського перевтілення, емоційно-психологічного ототожнювання з екранними 
персонажами.  

 Процес дубляжу, власне, не відрізняється від традиційної акторської гри, однак при 
цьому використовуються лише звукові виражальні засоби. Проте значна частина майстрів 
озвучування в ході запису активно використовує міміку, пластичні рухи, немов би реально 
граючи роль. Це, безумовно, допомагає найповніше відтворити внутрішній стан екранних 
героїв. 

 Є і дещо простіший метод озвучування – ліпсінг. Він застосовується, зазвичай, 
тоді, коли репліки екранних героїв озвучуються одним чи двома акторами – найчастіше 
чоловіком та жінкою. У ході ліпсінгу головним завданням є передача глядачам лише 
змісту реплік, а тому повне співпадіння слів непотрібне. Достатньо лише синхронізувати 
початок і завершення реплік. Але й тоді слід хоча б у загальних рисах передати глядачам 
емоційне навантаження кожної фрази. 
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 Участь у закадровому озвучуванні ігрових фільмів вимагає постійного підтримання 
виконавської «форми». Дуже корисно систематично читати діалогічні уривки тексту від 
імені різних персонажів, речей, тварин тощо, намагаючись передати текст якомога 
виразніше, в манері, притаманній обраному вами образові.  

 Корисно копіювати манеру поводження акторів, яких ви хочете здублювати, адже 
пластичні характеристики людини дуже часто співпадають з її мовними 
характеристиками. Навіть якщо все навпаки – це не менш корисно і готує вас до будь-яких 
можливих несподіванок. Але йдеться не тільки про зовнішню пластику. Головне – відчути 
характер і самого актора, і його екранного персонажу. 

 Можна спробувати певний час побути в іншому характері, тобто поводити себе як 
зовсім інша людина, говорити як вона і найважливіше – спробувати думати за екранного 
героя.  

 Буде добре, коли такі вправи ви будете робити в парі з кимось. Це привчить до 
діалогічного спілкування, пришвидшить мовні реакції, змусить виразно формувати різні 
тембральні характеристики звучання голосу. 

 Важливо тренуватись на повний голос, звісно, відповідно силі звучання персонажу, 
який ви прагнете переозвучити. Говорити треба не окремими словами, а фразами, 
корегуючи їх з атмосферою екранних подій. 

 Тренуючись, слід прослуховувати екранний текст тільки за допомогою навушників 
– так, як це відбувається при студійному дубляжі. 

 Чудовою школою озвучування є також уважний перегляд кращих зразків 
дубльованих, переозвучених фільмів і відповідних оригіналів, які, безперечно, є в 
Інтернеті.  
 При цьому слід ретельно проаналізувати мовні характеристики різномовних 
виконавців, персонажів різної національності, адже мовні характеристики дуже залежать 
від особливостей кожної мови, кожного національного характеру. 
        Опанування майстерністю закадрового озвучування є не тільки гарною школою для 
майбутніх ведучих телевізійних програм, але й реальним фактором розширення 
можливостей для їх подальшого творчого працевлаштування.  
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    Світлана Порожна        
 
  кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики  
        Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
 
   ПЕРВИННА ПІДГОТОВКА С ТУДЕНТІВ  
       ДО РОБОТИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРАХ ТЕЛЕБАЧЕННЯ  
  

 Інформаційні програми телебачення – головні складники рейтингів провідних 
українських телеканалів. У свою чергу, рейтинг інформаційних програм залежить від 
іміджу й професіоналізму ведучих і журналістів телевізійної служби новин. Саме тому 
професія ведучого новин за престижністю займає верхній щабель телевізійної ієрархії.                                                   
 Які ж особливості та складники успішної роботи дикторів – ведучих новин?                                                                                                 
 Технологія випуску студійних новин вимагає від ведучого неабиякого 
зосередження та самовладання. Незважаючи на технічні маніпуляції оператора, 
освітлювачів, звукооператора, візажистів, можливі екстрені зміни тексту, проблеми з 
електронним суфлером – лептопом тощо, диктор повинен кожної миті виглядати на екрані 
впевнено, емоційно,  невимушено – наче все відбувається природним чином.                                                                                               
 Композиційно складна тематична побудова інформаційної програми  зазвичай 
вимагає від ведучого постійної зміни зовнішньої пластичної виразності відповідно до 
змісту інформаційних повідомлень. Природно, що стилістика подачі політичних новин 
суттєво відрізняється від інформації про культурні чи спортивні події, повідомлень про 
дорожні пригоди тощо. 
 До загального напруження можуть додатися ще й проблеми із суфлером чи 
раптовою втратою сторінки тексту, що є зовсім не поодиноким випадком. У прямому 
ефірі передбачити все неможливо, часом доводиться імпровізувати, доки ситуація в студії 
не нормалізується. І хоча подібні проблеми є лише винятком, до них завжди потрібно бути 
готовим.  
          По-перше, треба добре орієнтуватись у світі подій, відомих людей політики, 
економіки, культури як своєї країни, так і інших для того, щоб бути готовим до можливих 
«накладок» під час мовлення, скажімо, відсутності якоїсь частини інформаційних текстів, 
що зрідка буває на практиці.                         
 По-друге, необхідно мати хорошу пам´ять та  увагу, вміти працювати оперативно і 
постійно контролювати власний психофізичний стан.                        
 По-третє, вільно володіти мовою й невербальними засобами спілкування, аби 
влучно висловлюватись. Інколи у студію новин запрошують експерта чи посадовця для 
коментування деяких важливих подій і явищ дійсності; у такому випадку ведучому слід 
бути і гарним інтерв´юером. А отже, необхідно вміти за короткий час налаштувати гостя 
студії на бодай зовнішньо щиру розмову, підібрати влучні запитання.                                                               
 Новини – це здебільшого прямий ефір, тому ефірна група й особисто ведучий не 
мають права на помилку.     
 Під час практичного опанування дикторського сегмента творчої діяльності 
телевізійного ведучого слід активно використовувати систематичну роботу з телевізійним 
«суфлером». 

Студенти повинні знати, що в далеке  минуле пішли часи, коли дикторам і 
кореспондентам доводилося завчати довгі тексти, щоб вимовляти їх з екрана без запинки, 
не підглядаючи в надрукувані сторінки. Для того, щоб полегшити їхню і без того 
відповідальну й напружену працю на телебаченні почав застосовуватися пристрій під 
назвою "телесуфлер". Добре це чи погано, однозначно стверджувати складно. З одного 
боку – добре, адже ведучий програми може не витрачати безліч часу на рутинне зубріння, 
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а більше уваги приділити іншим аспектам своєї роботи, підійти до неї більш творчо. Крім 
того, з'явилася можливість оперативно редагувати дикторський текст відповідно до 
оновлення інформації, що надходить, наприклад, до редакції телевізійних новин. А 
завдяки появі легких і компактних РК-моніторів з екранами різних розмірів телесуфлери 
почали застосовуватись і в оперативних зйомках – репортер може прямо на місці подій, 
використовуючи ноутбук або навіть КПК (кишеньковий персональний комп'ютер), 
швидко підготувати свій текст і зробити прямий репортаж, вимовляючи текст чітко і без 
запинок.  
 З другого боку, поява такої «шпаргалки» призвела до зниження рівня майстерності 
не тільки кореспондентів і репортерів, але й багатьох професійних дикторів і ведучих у 
студії. І якщо до перших можна поставитися більш-менш поблажливо, адже трапляється, 
що в них просто немає часу на ретельну підготовку тексту, то другі, у будь-якому випадку 
частина з них, сприймають телесуфлер як засіб, який рятує від необхідності працювати з 
текстом, завчати основну його частину, репетирувати, щоб інтонаційно правильно 
вимовляти свої слова з екрана. 
 Допустити цього не можна. Майбутні диктори повинні розуміти, що «суфлер» 
повинен стати їм помічником, а не замінником інтелектуальної діяльності.                                                                          

Слід також досконально вивчити систему керування суфлером з боку оператора, 
редактора і самого диктора або ведучого.  

Студенти повинні знати, що для управління використовуються різноманітні 
пристрої – кнопки, педалі, миша, клавіатура. Існують суфлери, що реагують на голос, 
тобто включають прокрутку, коли диктор говорить, і переходять у режим паузи, коли він 
замовкає. У деяких сучасних додатках передбачається функція автоматичного визначення 
швидкості прокрутки тексту, «прив'язаного» до хронометражу сюжету. Це дозволяє 
рівномірно прочитати текст за кадром у прямому ефірі. Адже не в усіх виходить з першої 
спроби вкластись у хронометраж відеоряду – буває, що спочатку диктор читає текст 
повільно, а потім змушений буквально тараторити, щоб встигнути, поки не закінчилося 
відео.  
 Ще одна сфера професійної діяльності телевізійного диктора – закадрове 
озвучування. Здебільшого кожен телевізійний канал має по одному – жіночому й 
чоловічому – закадровому голосу. Причому, жіночі голоси різні, а от чоловічі – 
найчастіше «оксамитові» соковиті баритони чи навіть баси.                              
 У системі телебачення провідним змістовним чинником є слово, однак  зображення 
виступає основою будь-якої інформації, а закадровий текст існує не сам собою, а в 
органічному зв´язку із зображенням, доповнюючи його, коментуючи, розкриваючи 
реальний зміст екранних подій. Саме тому диктор повинен не лише чітко усвідомити 
тему, мету екранного твору, але й відчути стилітику екранного зображення, особливості 
взаємодії зображення і слова в конкретному творі. Тільки віднайдення необхідної 
стильової манери читання закадрового тексту здатне остаточно створити цілісний 
екранний твір у будь-якій жанровій формі – від документального фільму до реклами й 
анонсу.                                       \ 
 Інструментом диктора закадрового тексту є голос, який потрібно доглядати, 
тренувати й удосконалювати. Начитувати майже весь закадровий текст каналу – чимале 
фізичне навантаження. Голос диктора має бути не просто витривалим, але й не повинен 
змінювати свої тембральні характеристики протягом багатьох років – адже цей голос є 
своєрідним «голосом» самого каналу, його «візитівкою». Хоча текст начитується 
переважно в режимі запису і сумнівні місця можна переписати, наголос перевірити, але 
все ж професійність полягає в грамотній, швидкій начитці майже в реальному часі 
(приміром, якщо програма триває 20 хвилин, запис тексту буде проводитись протягом 30 
хвилин).                                                                           

І безумовно, дикторська мова має бути досконалою, відповідати сучасним 
літературним нормам.                                                                             
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Розгляд цих питань повинен підготувати студентів до створення навчальних 
екранних робіт  «Телевізійний репортаж» та «Інтерв′ю». 
 Враховуючи ситуацію спільного навчання майбутніх телевізійних ведучих, 
режисерів і операторів, слід орієнтувати студентів на колективну творчу співпрацю. 
Можливою також є орієнтація  на колективне створення спочатку «чистого» 
інформаційного сюжету (який, зазвичай, повинні створити майбутні режисери й 
оператори), а після його перегляду керівником курсу – перетворення сюжету на 
телевізійний репортаж за участю ведучого. 
 Важливо довести до відома студентів необхідність ретельного добору 
документального фону для дозйомок репортерських стендапів – прямого мовного виступу 
ведучого в кадрі. 
 Типовими помилками є захаращення фону непотрібними візуальними елементами, 
наявність сторонніх людей, або тих, чия поведінка не відповідає змісту сюжету. 
 Також важливим семестровим завданням для майбутніх телевізійних ведучих, 
операторів і режисерів повинне стати екранне інтерв´ю з цікавою людиною. 
 Провідну роль у створенні інтерв´ю повинні відігравати ведучі й оператори, 
майбутня праця яких немислима без практичного досвіду інтерв´ювання. 
 Однак до цієї праці не зайве залучати і режисерів – за їх бажанням і при 
безумовному виконанні інших навчальних завдань.   
 Конче необхідним є попереднє затвердження керівником курсу сценарних планів 
сюжетів і переліку основних запитань для проведення інтерв´ю. 
 Перед тим, як починати працю над екранними творами, необхідно подати 
студентам базові уявлення про жанрову природу інформаційного сюжету, телерепортажу, 
інтерв′ю. Надалі, при ретельному вивченні жанрових форм телебачення, студентам буде 
простіше сприймати глибокий теоретичний матеріал, маючи практичне уявлення про це. 
 На нинішньому – початковому етапі слід звертати увагу студентів на пошук і 
розкриття в цих невеличких творах цікавих проявів людської особистості, виявлення 
особливих, властивих лише даній події, даному герою інтерв´ю, властивостей.  
 Робота над інформаційними екранними матеріалами – гарний привід для того, щоб 
дати студентам перші, елементарні, але вкрай необхідні знання із соціології мистецтва. 
Ідеться про те, щоб молоді люди, які тільки намагаються розпочати творчу діяльність, 
задумалися над тим, що є різні мотиви творчості, так само, як і різні її суспільні форми.  
 Студенти повинні зрозуміти, що будь-яка творча діяльність залежна від реалій 
суспільного життя, що творчість певною мірою є виконанням суспільного замовлення, а 
також те, що це замовлення можна розуміти по-різному: як обов´язок служіння 
суспільству, як вираз певних власних ідеалів, як внутрішнє самовизначення таланту, як 
чисте формотворення, або просто засіб заробляти гроші власним екранним ремеслом. 
 І саме інформаційні екранні матеріали є першою серйозною перевіркою  молоді на 
суспільне самовизначення в майбутній творчості. 
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    ЕКРАНОЗНАВСТВО –  
 КОМПЛЕКСНА НАУКА ПРО ЕКРАННУ ТВОРЧІСТЬ 
 
 Сучасне кінознавство, безперечно, знаходиться у стані певної кризи. Це 
обумовлено кількома об′єктивними факторами. По-перше, криза пов′язана з розмитістю 
дослідницького поля. Кілька десятиліть кінознавство досліджувало теоретичні та 
історичні аспекти наймолодшого з мистецтв, виявляючи головні компоненти його 
екранної мови, реагуючи на процеси становлення численних тематично-стильових 
напрямків, аналізуючи та пропагуючи творчий доробок кінематографістів. Поступово ця 
комплексна діяльність почала виразно поділятися на історичні дослідження, критичний 
аналіз та теоретичні розвідки у сфері знакових систем кінематографічної творчості, які 
базуються здебільшого на семіотичному аналізі. Тобто, традиційне кінознавство 
об′єктивно та все активніше поділяється на історію кіно, кінокритику та семіотику кіно. 
Останній напрям, у свою чергу, все далі відходить від практичного впливу на кінопроцес, 
перетворюючись на самодостатню наукову діяльність, для якої зміст творів кіномистецтва 
слугує лише образно концентрованими прикладами, матеріалами для філософських 
роздумів. 
 Слід визнати, що най значущий внесок в розвиток теорії кіно внесли його практики 
– перш за все режисери та сценаристи, підсумовуючи вланий творчий досвід. Про це 
свідчить безліч імен – Жан Епштейн, Сергій Ейзенштейн, Борис Шкловський, Всеволод 
Пудовкін, Григорій Козинцев, Михайло Ромм, Сергій Юткевич, Фернан Трюффо, Андрій 
Тарковський і т.д. 
 Всі вони були першовідкривачами нових творчих горизонтів, людьми величезної 
інтелектуальної культури, задіяними не стільки в кіно індустріальній діяльності, скільки 
реалізуючи власне мистецьке світобачення. 
 Поступова, але стрімка комерціалізація кінематографа у сполученні із набуттям 
критичної маси теоретичних знань, призвела до стрімкого розгалуження суто екранної та 
кінознавчої діяльності. Вже не перше покоління кінознавців у світі являють собою 
наукових фахівців, які зі сторони споглядають кінематографічний процес, здебільшого 
запізнюючись з його аналізом на десятиліття. 
 По-друге,  кінематографія і за обсягом, і за впливом на глядача, значно поступилася 
місцем телебаченню. Однак останнє термінологічно ніяк не виокремилося із системи 
кінознавства, яке здебільшого зберегло ставлення до телебачення, як до мистецтва, 
незважаючи на те, що переважна частина телевізійного мовлення безперечно є сферою 
суспільно-комунікативних та журналістських досліджень, а не кінознавчих студій.  
 По-третє, останніми десятиліттями стрімко розвиваються ще дві сфери екранної 
діяльності – відеофільми на дисках, розрахованих для домашнього перегляду, які 
практично ігноруються кінознавством, та екранні твори, створені для показу в Інтернеті.  
 Як наслідок – традиційне кінознавство виявилося нездатним охопити все розмаїття 
форм екранної творчості, постійно поступаючись дослідницьким полем фахівцям із 
суспільних комунікацій. 
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 Із цією ситуацією прямо пов′язана ще одна парадоксальна, але важлива проблема – 
криза термінологічної бази кінознавства. Як називату ту сферу діяльності, якою 
займаються дослідники екранної діяльності у сфері відео, телебачення, Інтернету? 
Медіазнавство? Але до числа медіа входять не тільки екранні види творчості. Про 
сумнівні «новоязи» на кшталт відеознавство чи Інтернетознавство годі й казати. 
 На наш погляд вирішення питання полягає в уточненні базового терміну екранної 
творчості. Як називати фільми, телепрограми, відео жанри Інтернету? І як, власне, 
називати ці види творчості? 
 Цю проблему, зокрема, 2013 року підняв відомий дослідник доктор 
мистецтвознавства професор В.Г. Горпенко. В статті «Історична динаміка термінології 
сучасних екранних мистецтв», опублікованій у збірці «Стратегії дослідження екранних 
медіа» (видання НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2013. – 356 с. – С.73–125) 
він слушно наголосив на невідповідності терміну «екранні мистецтва» реальному 
співвідношенню мистецтва і журналістики на телебаченні, відео, в Інтернеті. Вирішення 
цієї проблеми, він запропонував базувати на використанні поняття «видовище», тобто 
називати фільми і програми терміном «екранні видовища». Однак у тій же статті автор 
слушно наводить численні визначення поняття «видовище», яке в традиційному розумінні 
передбачає яскраву, захоплюючу дію. Що ж роботи із новинами дня та іншими 
інформаційними жанрами телебачення, або з рекламними виступами чи анонсами 
телепрограм? Але ж це повноцінні екранні форми, які мають жанрові особливості, власну 
творчу специфіку. 
 На наш погляд, єдиним терміном, який поєднує всі елементи змісту та форми будь-
якої екранної форми, є термін «екранний твір». Адже саме наявність екранної рамки, яка 
робить кадр мистецьким фрагментом дійсності, є не просто найзагальнішою ознакою 
фільмів, телепрограм, Інтернет-відео, але й дає їм право називатися специфічним 
екранним твором.  
 Але якщо термін «екранний твір» стає загальним, найповнішим визначенням 
різноманітних продуктів екранної творчості, то логічним буде і весь комплекс пов′язаної з 
ними науково-дослідницької, історико-дослідницької та критичної діяльності назвати 
«екранознавством». В усякому разі, цей термін на початковому етапі його функціонування 
можна віднести до так званих авторських термінів, тобто таких, які тільки претендують на 
наступне визнання в якості канонічних наукових термінів. По відношенню до нього, 
термін «кінознавство» виступає в якості визначення окремої підгалузі екранознавства. 
 Останнє можна визначити як міждисциплінарну комплексну науку, споріднену з 
мистецтвознавством та медіалогією, яка вивчає природу, історію та функціонування 
екранної творчості в усіх її видах, закономірності глядацького сприйняття екранних 
творів, а також методи й форми екранної педагогіки.  
 Комплексність екранознавства полягає в тому, що воно поєднує проблематику 
мистецтвознавства, журналістикознавства, медіалогії, психології та соціології в царині 
екранної творчості. 
 Сьогодні цей термін є авторським терміном наукової школи кафедри кіно-, 
телемистецтва Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Його подальше 
використання, безперечно, залежить від ставлення до нього нової генерації кінознавців і 
дослідників у галузі суспільних комунікацій. 
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  ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗОТВОРЧИХ  
       КОМПОНЕНТІВ ЕКРАННОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
             В ПРАКТИЦІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ 
 

  Готуючи фахівців для сфери телебачення, зокрема, тележурналістів, 
доречно враховувати специфічну видовищну природу телебачення. Культурологи, 
мистецтвознавці, психологи мистецтва акцентують на особливій образній системі 
телевізійного видовища, медіадослідники – на аудіовізуальності як природному 
складнику екранного контексту. Телебачення – екранний засіб масової 
комунікації й вид екранного мистецтва, видовищних за своєю природою і 
сутністю. Стрімкий розвиток телебачення в ХХ ст. зумовив формування цілого 
пласта новітньої культури, в царині якої «новій музі», на міркування В. Вільчека, 
належить почесна місія «художнього вирішення комунікаційних завдань» [1, 142].  

  Виконавцями цих завдань є фахівці різних телевізійних професій: 
режисери, оператори, художники, звукорежисери, стилісти, майстри світла, 
журналісти та інші представники екранних професій, яких можна вважати 
телемитцями, співавторами, творцями телевізійного видовища. Власне фахівцеві 
цієї сфери комунікації належить мати чіткі уявлення про суміжні професії, а 
подеколи й ґрунтовні фахові знання. Адже будь-яка авторська ідея повинна 
спиратися на реальні технічні можливості конкретної редакції чи телекомпанії; 
журналістові, зокрема інформаційних служб, дедалі частіше доводиться 
самостійно опрацьовувати (монтувати, озвучувати й титрувати) власні матеріали; 
чимало сучасних телепубліцистів не лише пишуть текст, а й знімають програми 
чи фільми, виступаючи в ролі сценариста, автора-оповідача, оператора та 
режисера (і це не повний перелік так званого професійного телесумісництва, що 
нині практикується на телебаченні). 

  Журналіст-телевізійник повинен уміти організувати роботу підрозділу 
(творчої знімальної групи) таким чином, щоб дії команди узгоджувалися за 
технологічною схемою, необхідною для процесу виробництва (пошук та вибір 
теми, подання й затвердження сценарної заявки, підготовка сценарного плану, 
зйомка, перегляд відзнятого матеріалу, відбір синхронних фрагментів, написання 
тексту сценарію, монтаж звуку й зображення, озвучування закадрового тексту, 
титрування тощо).  

  Отже, сучасному журналістові телебачення необхідно мати чітке 
уявлення про природу та властивості екранної комунікації, зображальні традиції 
телемовлення, звуко-зорові характеристики та чинники, властиві телевізійним 
програмам залежно від формату мовлення, жанрового розмаїття, а також про 
ефекти впливу екранного образу й нюанси його сприймання телеглядачем.  

  Н. Фрольцова, аналізуючи здатність особистості до творчого 
самовияву «в різних проекціях дотику з реальним», зауважує: «Розвиток 
аудіовізуальних та екранних засобів опановування реальності, від кінематографа, 
потім телебачення, а зараз до дисплея комп’ютера, сприяє розширенню сфери 
застосування творчої активності людей, об’єднуючи зусилля різних фахівців, 
залучаючи до своїх лав ентузіастів, перетворюючи їх в ініціаторів і учасників 
професіонального творчого процесу» [11, 28–29]. Це стосується й сфери 
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аудіовізуальної комунікації, яка постає в сучасному вимірі як «складна, 
високотехнологічна, створювана працею спеціалістів різного профілю, 
багатоаспектна модель взаємодії з реальністю» [11, 27].  

  Авторська ідея, викладена й оформлена у звуко-зоровому образі на 
екрані, стає доступною і зрозумілою мільйонам людей у різних куточках світу без 
будь-яких вербальних уточнень чи словесних сентенцій; вона долає не лише 
часово-просторові, а й ментальні, геополітичні межі, формуючи єдиний 
інформаційний соціум, – розширює можливості екранної культури й реалії 
сучасного «глобального села» (за М. Мак-Люеном).  

  Оцінюючи будь-який екранний твір, глядач реагує на зображення 
(статичне, рухоме, кольорове чи монохроматичне), вкладаючи в нього додатковий 
сенс, зміст, асоціативне навантаження, що виходять із його  власного життєвого 
досвіду, професійної компетенції, комплексу знань, умінь, навичок, здатності 
аналізувати, осмислювати, вирізняти образне й дійсне, художнє й реальне, 
вигадане й правдиве, адже процес сприймання – це своєрідна творчість того, хто 
сприймає. Тому сучасні телевізійники намагаються максимально зацікавити свого 
потенційного глядача, заохотити до активної співтворчості; разом з тим прагнуть 
наблизитися до масової аудиторії, сповна використовуючи арсенал екранних 
засобів комунікування.  

  Вартий уваги досвід міжнародної телерадіокомпанії Deutsche Welle, 
зокрема інформаційної програми «Journal». Слід зазначити, що ця 
телерадіокомпанія позиціонує себе як активний учасник і творець ефірного 
міжкультурного діалогу, в контексті якого важливого значення набуває якість 
зорового компонента (як вже наголошувалося, саме візуальний аспект 
спілкування стимулює взаємодію різних інформаційних потоків, оскільки 
комунікація стає зримою, об’ємною). DW вирізняється з-поміж інших 
міжнародних мовців характерною стилістичною цілісністю (стиль телевізійного 
каналу постає як відносно стійка сукупність певних рис, як комплекс 
особливостей, що вигідно підкреслюють його оригінальність, своєрідність). 

  Синтез елементів модерну та класики у візуальному оформленні 
(можемо виокремити як певні сегменти телепрограм, власне програми, так і 
комплексний дизайн телеканалу загалом) свідчить про сучасне мислення 
телевізійних виробників, підкріплене творчим і технологічним прагматизмом. 
Сині, блакитні, білі кольори, які доволі часто і небезпідставно «експлуатують» 
телевізійники, для DW давно стали візитівками. Класична гама холодних кольорів 
із домінуванням синього створює образ ділового інформаційного мовця й 
демонструє прозору позицію нейтрально зорієнтованого каналу-спостерігача, 
який прагне бути неупередженим і незаангажованим у багатонаціональному, 
полікультурному медіапросторі. 

  Глобальні потрясіння кінця минулого й початку цього століття, 
безумовно, вплинули на колорит і стилістику багатьох міжнародних телеканалів. 
Deutsche welle демонструвала відкритість та доступність не лише вербально, а й 
візуально завдяки гармонійному поєднанню різноманітних кольорів і відтінків 
теплої та стриманої колірних гам. У графічному оформленні телевізійних програм 
були використані «кольори настрою»: бірюзовий, ніжно-зелений, світло-
фіолетовий, блідо-рожевий, вишневий, червоний, помаранчевий, жовтий, блідо-
коричневий, кавовий, сіро-чорний. Ці кольори та відтінки, дозовано затемнені або 
розбілені, передавали глядачеві енергетику доби: легкий смуток, навіть сум, але 
не сум’яття; спокій, впевненість та оптимізм. На емоційність сприйняття впливала 
також музика, що підкреслювала традиційно класичні вподобання цього 
телевізійного каналу.         
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  Загалом телебачення Deutsche Welle логічно структуроване: щодня та 
щогодини в ефір виходила інформаційна телепрограма «Journal» (це були 
почергово – німецько- та англомовні, двічі в день – іспаномовні випуски), яку слід 
вважати одним із взірців інформаційного типу програм міжнародного іномовного 
телеканалу, доступного широкому загалові через супутник чи кабельні мережі. 
Одним із цікавих візуальних елементів цієї програми є відеоанонс. Для 
журналіста, який створює текст анонсу, важливо уміти стисло передати зміст 
події: викласти її однією фразою і показати одним кадром, як влучний заголовок у 
газеті. Відеоанонс телепрограми «Journal» (1996 р.) вважається своєрідною 
класикою цього жанру: він нагадував рухливий квадрат, кожна сторона якого 
презентувала «відеокартинку» певної події, а титри, виражені словом-заголовком 
(часто ключові слова починалися з однієї літери, що виглядало вельми ефектно), 
коротко розшифровував ведучий. Анонсувалося декілька основних тем – 
наприклад, в одному з випусків було: «Vorlage» (проект, який змінить їхнє 
майбутнє); «Vorfeld» (передова в наші дні); «Verleihung» (нагорода знайшла 
переможця через три роки).  

  У відеоанонсі за 2004 р. квадрат був більш статичний, він з’являвся під 
час студійного ввімкнення через рір-проекцію у лівій частині екрана та 
супроводжувався титрами (не змінилися хіба що обов’язкові едементи кадру: 
заголовок «Journal», підзаголовок (наприклад, «Nachrichten»), а також слова-
презентери подій), ведучий озвучував основну тезу сюжету, далі подавався 
відеоматеріал. Стиль цього анонсу застосовувався у спортивному огляді «Journal-
Sport» – окремому складнику інформаційної програми.  

  Кілька слів щодо верстки програми. Перші два сегменти – 
інформаційні (новини та спорт, загальний хронометраж яких сягав близько 15 
хвилин); ці тематичні блоки сприймалися цілісно й разом з тим відокремлено, 
оскільки в студії «Journal» перебувало двоє телеведучих, кожен із яких мав 
власний ефірний майданчик. Студійне оформлення було виконане з урахуванням 
двох мізансцен, на що вказувала й полярна колірна гама: відтінки холодного 
блакитно-синього плавно переходили до блідо-помаранчевого та жовтогарячого, 
колірні акценти дублювалися також у дизайні титрів. Третій сегмент – аналітика: 
«Wirtschaft» (економічний огляд), «Interview» (актуальні інтерв’ю), «Tagesthema» 
(тема дня), «Die Woche» (огляд найважливіших подій минулого тижня) та ін. Ці 
тематичні рубрики виходили в ефір залежно від днів тижня й актуальності подій. 
«Wetter» (погода у Німеччині, Європі та світі) – класичний варіант телевізійного 
прогнозу погоди: на екрані подавалося зображення географічної карти регіонів, 
оздоблене певними символами (сонце, хмари, дощ, сніг) та доповнене титрами й 
відповідним музичним супроводом.  

  Таким чином, ефекту комплексної взаємодії різних компонентів цієї 
телевізійної програми було досягнуто за рахунок оптимізації візуального балансу 
й відпрацьованої стилістичної стратегії.  

  Роль журналіста у створенні такого екранного видовища, на перший 
погляд, незначна, адже він має всього-на-всього забезпечити якісне вербальне 
наповнення матеріалу. Проте у цій схемі журналіст домінував: його текст у 
відеоанонсі був первинним, а телережисер добирав необхідне зображення до 
події, яку висвітлював у своєму матеріалі автор.  

  Аналізуючи видовищність телевізійної комунікації, зокрема титри як 
графічний компонент екранного твору, необхідно визначити, що важливіше в 
титрах на телебаченні – форма чи зміст. До слова, теоретики екранної творчості 
мало уваги приділяють проблемі функціонування заголовкових форм на 
сучасному телебаченні, специфіці взаємодії візуальної та вербальної складників 
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телевізійних титрів, їх ролі в телесюжеті й телепрограмі, хоча ця тема заслуговує 
на ґрунтовне дослідження. 

  Одним з прикладів якісного використання титрів на телебаченні може 
слугувати багатогодинна телевізійна трансляція, організована каналом TVE 
(Телебачення Іспанії) з нагоди прибуття національної збірної Іспанії на 
батьківщину по завершенню чемпіонату Європи з футболу 30 червня 2008 р. 
Ідеться про матеріал подієвий, так звану «гарячу» новину (іспанські футболісти 
перемогли у фінальному матчі напередодні, 29 червня, тому часу на підготовчий 
етап у телевізійників залишалося обмаль). Проте титри в показі тріумфального 
повернення чемпіонів були максимально виразними й влучно доповнювали 
екранне дійство, – це вказує на вміння оперативно працювати та креативно 
мислити як журналістів, телередакторів, що відповідали за зміст титрів, так і 
режисерів, телевізійних графіків, монтажерів, у яких було завдання знайти 
правильне екранне рішення в рекордно короткий термін.  

  Форма титрів у телевізійному творі може бути абсолютно 
різноманітною. Сучасні технології дають змогу відібрати з кількасот видів 
шрифтів саме той, який вдало підкреслить зміст того чи того аудіовізуального 
повідомлення, доповненого титрами на екрані. Відповідно автор телепрограми 
максимально узгоджує стиль титрів із типом мовлення, жанром твору тощо. 
Наприклад, письмова форма титрів вважається авторською (саме тому в багатьох 
авторських телепрограмах використовується стандартний прийом стилізації 
титрів під почерк певної людини), що увиразнює екранний матеріал, підвищує 
статус такої програми. Друкована форма більш універсальна – вона традиційна 
для інформаційного типу мовлення. Проте незалежно від того, який стиль  
оберуть автори, слід пам’ятати, що телевізійні титри несуть певну інформацію, 
тому їх розташування на екрані має бути доречним щодо основного зображення.    

  Іспанські телевізійники ефективно застосували візуально-вербальні 
компоненти в телевізійній трансляції. Титри слугували певною рамкою, окрасою 
«картинки», водночас її суттєвим інформаційним доповненням, тому були 
повноцінними візуальними та вербальними елементами телевізійного твору 
(більшість відеофрагментів виходила в ефірі без закадрового тексту чи 
авторського коментування у кадрі). Скажімо, масову ейфорію від перемоги, 
глобальність події, масштаб свята сповна передали відтитровані відеоматеріали: 
«Locura total» («Повне “божевілля”»), «La fiebre roja a tope» («Пік червоної 
гарячки»), «Colon espera a los campeones» («Колон очікує чемпіонів»), «Colon es 
un hervidero» («Колон як мурашник»), «Bienvenidos a caza!» («Ласкаво просимо 
додому!»), «Baño а felisidad» («Купіль свята»), «Ya estan aqi los campeones!» 
(«Чемпіони вже тут»), «Todos quieren saludar a la seleccion» («Всі хочуть привітати 
збірну»), «Somos campeones» («Ми – чемпіони»), «Los numeros uno de Europa» 
(«Перші в Європі») та ін.  

  У процесі розгляду специфіки сприймання екранного продукту 
глядачем важливо враховувати не лише наявність різноманітних графічних 
складників кадру – титрів, логотипів, діаграм тощо, а й їх колірне наповнення. 
Колір справедливо вважається одним із важливих елементів телевізійного 
зображення. «Проблема кольору дотична до цілого ряду наук, кожна з яких 
вивчає колір у вигідному для неї ракурсі» [9, 5], але телебачення має власну 
теорію кольору, яка частково не співпадає із загальноприйнятою. До того ж, 
осмислення екранних кольорів чи відтінків дещо відмінне від стандартів 
«бачення» живописного зображення або розуміння «живих барв» у 
повсякденному оточенні.  

  У творчості на телебаченні кожному його фахівцеві бажано мати 
уявлення про специфіку телевізійного сприймання спектральних чи ахроматичних 
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кольорів, а також ефективність їх впливу на глядача; він повинен уміти 
застосовувати на практиці свої знання про емоційність кольору, переваги тих чи 
тих кольорів і відтінків, оскільки важливим є не лише значення кольору, а й 
точність екранного втілення. Отже, слід добре орієнтуватися у методиці 
створення екранних колірних моделей та образів, беручи за основу особливості 
психологічного впливу кольору на свідомість і підсвідомість людини, специфіку 
візуального сприймання екранної інформації й екранної особистості.  

  Загалом телебачення і колір можна умовно вважати поняттями, які 
взаємодоповнюють один одного. Колір відтворює об’єктивні фізичні властивості 
предметів навколишнього світу, а також слугує фактором нашого суб’єктивно-
психологічного бачення цього світу (його феномен збагнути, почасти, непросто). 
Розмірковуючи про сенс кольору, колірну гармонію, про технологію створення 
кольорового зображення в екранних мистецтвах, необхідно пам’ятати про його 
«природнонаукову і психоестетичну іпостасі» [8].  

  Телебачення технологічно (завдяки якісному використанню 
спеціальних оптичних, світлових, знімальних приладів, монтажу, кольорокорекції 
тощо) може суттєво видозмінювати, урізноманітнювати й навіть збагачувати 
вихідне зображення. Колір у свою чергу здатний оживити телевізійну «картинку», 
наблизити її до дійсності (загадаймо один із парадоксів телебачення: винайдене 
чорно-білим, воно за своєю природою, щоб правдиво відтворювати живу 
реальність, мало б бути багатоколірним), оскільки саме колір – однин із найбільш 
достовірних та якісних відображень життя на телеекрані.  

  Важливо з’ясувати, як саме глядач сприймає телевізійний продукт, той 
чи той колір, як розуміє його зміст; наскільки телезображення є комфортним для 
людського ока і що саме може подразнювати зір та відволікати увагу глядача від 
сприймання інформації. Зазначені питання актуальні з огляду на те, що в пошуку 
яскравої «картинки», образу чи під впливом модних тенденцій, стереотипів 
телевізійники забувають основне правило: екранний твір має бути  природним, 
органічним, а не нав’язливо-зухвалим. 

  Специфіка сприймання людиною зображення, логіка відбору 
приємних, красивих кольорів, символів, зображальних елементів на сьогодні 
залишається малодослідженою у сфері нових електронних мас-медіа та в 
традиційному кінематографі, живописі й інших візуальних мистецтвах. Як 
зазначають фахівці, психологія та фізіологія людського мозку залишаються 
далекими від рівня сучасної оптики. Отже, людина поки що не може 
аргументовано й достеменно описати чи пояснити деякі власні відчуття кольору. 
Практики намагаються вловити емоції, настрій, враження від «телекартинки», 
теоретики проводять різноманітні дослідження аудиторії з точки зору 
ефективності впливу тих чи тих візуальних сегментів зображення, але 
комплексних напрацювань у цьому напрямі небагато.  

  Спільними для живопису, кіно, телебачення можна вважати виразність 
зображення та кольору. Ці параметри слугують оцінкою якості досягнутого 
митцями (авторами) забарвлення (кольору), базовим поняттям колориту твору, 
внутрішньою й глибинною основою візуального образу. Загалом поняття 
виразності для телебачення вкрай важливе, адже виразність кольору й 
зображення, крім естетичного, несе неабияке психологічне навантаження, сприяє 
досягненню ефекту достовірності, наближенню глядача до екранного дійства, а 
отже, впливає на рівень сприймання телевізійного видовища й розуміння 
екранного повідомлення. Виразність кольору та його емоційність спрямовані 
безпосередньо на телеглядача, адже, завойовуючи масову телевізійну аудиторію, 
колір «працює» на популярність телевізійних персонажів, рейтинговість 
телепрограми та телеканалу.  
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  З точки зору фізіологічного, психологічного, емоційного аспектів 
впливу різноманітних кольорів та відтінків і специфіки сприймання телеглядачем 
екранного видовища слід зауважити, що колористика кадру може викликати певні 
асоціативні враження, зокрема щодо типу телевізійного мовлення, певної 
передачі, екранних особистостей. Отже, колір на телебаченні сприймається в 
контексті зображення каналу (йдеться про відеошапки, відбивки, студійне 
оформлення, дизайн титрів тощо), а також зображення особистості на екрані. Так, 
людина, одягнута в червоні кольори, видається вольовою, успішною, еротичною; 
у помаранчеві – доброзичливою, теплою, провокативною; у жовті – 
доброзичливою, оптимістичною, манливою; у зелені – розкутою, енергетичною; у 
блакитні – дещо дистанційованою, загадковою, мінливою; у сині – спокійною, 
стриманою, навіть відстороненою; у фіолетові – віддаленою, містичною, 
інфантильною; білі кольори передають відчуття романтики, чистоти; сірі – 
непомітності, невиразності, почасти й байдужості; чорні – тривоги тощо. 

  Враження від екранної «картинки» бувають й іншими, якщо одяг, 
студійний дизайн, графічне оформлення кадру містять певну комбінацію 
відтінків. Також слід зауважити, що показники відтворення колірної сітки на 
домашніх телеекранах можуть суттєво відрізнятися від ідеального зображення на 
студійному моніторі (це залежить від модифікацій побутової телевізійної техніки, 
потужності сигналу передавально-приймальних пристроїв, супутникового зв’язку, 
якості кабельних мереж тощо). Отже, для досягнення результативності 
сприймання екранного продукту необхідно враховувати  технологічні нюанси 
телевізійного виробництва (наприклад, доцільність зйомки в приміщенні й на 
натурі, особливості використання штучного освітлення тощо). 

  Щодо естетичного, художнього змісту зображення, то слід взяти до 
уваги принцип логічного поєднання в кадрі кольорів і графічних елементів, 
оскільки рамка телевізійного екрана (екранність є однією зі специфічних умов 
телевізійного видовища, саме обрамлення навколишньої дійсності перетворює її 
на екрані в кадр, «frame», тобто в екранне зображення, яке має певні зміст та 
форму) регламентує сприймання глядача: виокремлює частину умовної 
реальності, акцентує на певних деталях, а подеколи залишає за межами щось 
важливе. Усе, що перебуває поза рамкою телевізора, у так званій зоні реального 
оточення, розпорошує увагу й відволікає від телевізійного показу. Отже, спосіб 
зйомки й монтажу, колористика кадру, графіка телевізійної «картинки», дизайн 
студії, стиль одягу, аксесуарів, макіяжу – всі зображальні елементи мають 
створювати єдине комплексне враження про екранний об’єкт. 

  Повертаючись до аналізованої вище телетрансляції (канал TVE, 2008 
р.), зауважимо, що дизайнерські й журналістські ідеї у цьому проекті було втілено 
успішно: динамічний, різнобарвний, оптимістичний відеоряд, різноманітні титри 
візуально передавали позитивні емоції дійства.  

  Скажімо, заголовки, обрамлені чорним, вирізнялися на білій стрічці в 
нижній частині кадру. Цей приклад може слугувати своєрідною фаховою 
настановою щодо оптимізації колірного балансу. Лого «Directo» (наживо), 
витримане в національній червоно-жовтій колірній гамі, розміщувалося справа в 
кадрі. Загалом колористика всієї телетрансляції (графіка не лише титрів, а й інших 
елементів зображення, дизайн знімальних майданчиків, колір вбрання 
журналістів, які працювали в різних точках, стиль телеведучих, що коментували 
подію в ефірі) символізувала патріотизм, гордість, єдність.   

  Колір на екрані не лише переносить глядачів у площину певних 
настроїв, а й допомагає краще зрозуміти авторський задум. Телевізійники, 
підбираючи кольори до графічної символіки, студійного оформлення, одягу 
телеведучих, створюють стиль програми, її екранний портрет. Дизайнери та 
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стилісти вміло використовують мажорну й мінорну тональність, вони володіють, 
як і музиканти, відчуттям ритму, тому можуть «писати» екранне полотно плавно 
або уривчасто, робити його сумним чи веселим, добираючи з палітри необхідні 
ноти-барви.  

  Химерне сплетіння кольорів у живописі, на думку М. Волкова, здатне 
створити емоційну напругу, близьку за ефектом до «потужних акордів мідних 
інструментів» [2, 89]. Отже, сила кольору зростає – відповідно, глядачеві картини 
передається його енергія. До речі, І.-В. Гете, який двадцять років працював над 
знаменитим «Ученням про колір» (1810 р.), чітко сформулював тонкощі 
психоемоційного сприймання контрастних колірних сполучень, обґрунтував 
необхідність зміни зорових вражень, висловивши, зокрема, такі переконання: 
якщо окові запропонувати темне, то воно вимагатиме світлого, і навпаки; колірна 
гармонія – не якась певна об’єктивна реальність, а, швидше, своєрідний продукт 
людської свідомості, оскільки гармонії як такої немає взагалі – саме тому основна 
функція гармонізації покладається на людські почуття [3, 261].  

  Ця теза може бути застосована й до розуміння уявної співтворчості 
глядача та митця. Комфортне для очей поєднання кольорів, їх пропорційність, 
співрозмірність, узгодженість у кадрі і є тією колірною гармонією, якої прагнуть 
досягнути телевізійники в ході опановуння власного відчуття кольору, пошуків 
відповідного поєднання основних барв та їх відтінків.   Цікаво, що І.-В. Гете 
вважав одним із найпотужніших і найефективніших кольорів жовтогарячий 
(оранжевий, жовто-червоний), здатний викликати позитивні емоції, створювати 
відчуття повноти життя, ефект радості.  Можливо, невипадково ці яскраві барви 
так активно застосовують телевізійники нового тисячоліття, ніби намагаючись 
урівноважити психоемоційний стан телеглядачів, що підневільно потрапляють під 
вплив негативу від шокової (больової) інформації, якої забагато в сучасному 
телевізійному ефірі. 

  Оригінальне уявлення про колір мали й інші митці. Зокрема, 
Е. Делакруа вважав, що колір – це музика очей; В. Кандинський наполягав, що 
фарби у тюбиках – живі, вони лише тимчасово принишкли, як джин у пляшці, 
чекаючи, коли їх випустять на волю; В. Набоков стверджував, що барви, як і 
букви, звучать, а він сам володіє неабияким кольоровим слухом і може легко 
довести це, описуючи усі можливі відтінки звуків і власні колірні асоціації; К. 
Малевич був переконаний, що технократичні реалії індустріальної епохи 
витіснять із художніх полотен усі кольори, крім чорного й білого – самодостатніх, 
вичерпних, досконалих. 

  Знаменитий червоний прапор на щоглі «Потьомкіна», (кінофільм 
«Панцерник “Потьомкін”», 1925 р.), як відомо, був розфарбований від руки. 
Режисер С. Ейзенштейн, який зумів високохудожньо застосувати колір у 
тогочасному кінематографі («Іван Грозний», 2 серія – епізод «Боярська змова», 
1945 р.), називав такі фільми «кольоровими катастрофами». Режисер сприймав 
колір не інакше, як органічний компонент екранного твору, намагався опанувати 
його силу, збагнути «стихію» [7]. 

  Відомий кінорежисер А. Тарковський також цікавився колірною 
символікою. Митець зауважував: колір кінорежисерові потрібен для того, щоб 
досягнути ефекту достовірності на екрані й зробити зображення справді 
правдивим, чуттєвим, натуральним. Про це, зокрема, згадує у своїй праці 
«Функції кольору в кіно та телемистецтві» В. Горпенко, який доволі виважено та 
аргументовано підійшов до класифікації та функціонального призначення 
екранного кольору, здійснив ґрунтовний аналіз кольорів, зокрема їх інтонаційного 
значення, декоративності, композиційних завдань тощо. У підсумку дослідник 
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виокремив інформаційно-пізнавальну, конструктивно-формотворчу, 
архітектурно-формотворчу, емоційно-виразну роль кольору [4; 5].  

  Силу кольору й можливості екранної трансформації зображення 
аналізував також А. Соколов, описуючи певні сцени у фільмі «Тіні забутих 
предків» (1964 р.), що їх майстерно відзняв кінооператор Ю. Іллєнко (режисер С. 
Параджанов). Автор наголосив: кінематографісти «вразили глядачів своїм 
мистецтвом кольоропису в кіно», зумівши передати почуття кольором, як це 
вдавалося хіба що живописцям. 

  «Цю роботу іменитих кінематографістів можна назвати поемою в 
кольорі. Їм вдалося за допомогою зміни гами барв від сцени до сцени, від епізоду 
до епізоду протягом усього фільму тонко й ніби зовсім ненав’язливо керувати 
емоційними переживаннями глядачів… Унікальність таких прийомів впливу на 
глядача не дозволяє їх повторити в інших фільмах, тому що це буде розцінено як 
плагіат чи ремінісценція, однак, спонукає авторів шукати нові виразні прийоми» 
[10, 96].  

  Принагідно можна навести чимало висловлювань про колір у 
мистецтві, визначень щодо призначення кольорового зображення, живописності, 
довершеності, правдивості образів – відповідно, й ефективності візуального 
компонента екранної комунікації. Маємо приклади, які підтверджують 
практичний зміст окреслених у теорії проблем. Зображення на екрані має нести не 
лише інформаційне, естетичне, а й  настроєве навантаження. Зі слів Р. Ширмана, 
кожен кадр повинен здійснювати певний емоційний вплив на глядача. «Коли ми 
бачимо динамічного ведучого теленовин в сучасній студії, а на задньому плані – 
журналістів, які працюють за комп’ютерами в ньюс-румі, це викликає належне 
враження. Ми емоційно відчуваємо обізнаність цих людей. Ми починаємо вірити 
в те, що саме тут володіють свіжою, ще гарячою інформацією. Звісно, таке 
враження може бути й помилковим – та справу вже зроблено. І навпаки – млявий 
ведучий у старомодному костюмі, який сидить на тлі синьої зім’ятої ганчірки, що 
слугує фоном, мимоволі викликає у глядачів думку про те, що ми з цим парубком 
будемо останніми, хто дізнається про якісь важливі світові новини» [12, 161].  

  Телевізійне зображення глядачі сприймають конкретно й реально: ми 
ніби дивимося у вікно й бачимо справжнє життя в окресленому віконними рамами 
просторі. Глядачів легко спокусити і ввести в оману якістю телевізійної 
«картинки»: вони довіряють її безпристрасності, натуральності, тому копія 
реальності (зображення предметів, людей), що транслюється телебаченням 
(вишукана візуальна різноманітність екранного твору), сприймається як звичайна 
життєва мить.  

  Телебачення завдяки своїй природі, зображальній естетиці та 
технічним особливостям створює ефект самого життя. Ідеальність телевізійного 
зображення, необхідна умова візуальної омани телеглядача, досягається завдяки 
високоякісним телетехнологіям. Значну роль у створенні ефекту живої реальності 
відіграють і творці телевізійного продукту. 

  Розмірковуючи про особливості творчого пошуку в галузі телебачення, 
зокрема в контексті використання візуальних засобів у телевізійному творі, слід 
виокремити тему ефективності зображально-виражальних засобів екранної 
комунікації. Статичні, короткі чи довгі, однопланові чи багатопланові, 
постановочні чи репортажні, кадри на телеекрані створюють достовірну, об’ємну, 
багатогранну картину події. Засоби виразності не лише урізноманітнюють 
журналістський матеріал, а й доповнюють його зміст, уточнюють смисловий, 
емоційно-чуттєвий нюанси, акцентують на естетичній цінності твору. Візуальний 
образ постає як елемент виразності, «специфічна форма естетичного освоєння 
дійсності, конкретна і в той же час художньо узагальнена картина життя», яку 
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створив телевізійний автор за допомогою синтезу аудіовізуальних компонентів [6, 
144–145].  

  Візуальний ряд телевізійного матеріалу створюється в процесі 
знімальних дій та монтажу, де журналіст бере активну участь. Таким чином, 
глядачеві пропонується повідомлення, яке включає різні типи знаків (на цьому 
акцентують увагу дослідники С. Кара-Мурза, У. Еко та ін.). Ефективність цього 
повідомлення зумовлюється потужною взаємодією двох каналів впливу – 
візуального та мисленнєвого, тому телевізійникам у своїй творчості важливо 
пам’ятати про наслідки аудіовізуального впливу на реципієнта під час ефіру та 
загалом мати уявлення про специфіку сприймання глядачем різнохарактерної 
екранної інформації. Отже, візуальні образи не повинні відволікати глядача від 
основної теми програми й змісту інформаційного повідомлення, вони мають бути 
ефектними й доречними.  

  Дослідники екранних мистецтв переконані, що телебачення повинне 
вразити глядача в момент першого контакту, і не випадково: телебачення не 
розраховане на довготривале споглядання екранного твору чи їх повторний 
перегляд, на відміну від кіно чи живопису, де запозичило чимало ідей. Сучасне 
телебачення має бути екранно виразним і правдивим. Тому, експериментуючи з 
телевізійним зображенням, шукаючи оригінальні візуальні ефекти, все ж таки 
важливо мати міру. Будь-який екранний продукт насамперед розрахований на 
сьогоденну глядацьку аудиторію з її актуальними інтересами, пріоритетами та 
інерцією мислення.  

  Телевізійників має цікавити, які естетичні враження викличе їхня 
робота у глядачів. Увесь арсенал зображально-виражальних засобів повинен 
задіюватися для того, щоб не залишити аудиторію осторонь теми, про яку йдеться 
у програмі. Тому журналіст, режисер, оператор у межах своєї професійної 
компетенції прагнуть утримати «дистанцію довіри», налагодити із телеглядачем 
комунікаційний зв'язок, у тому числі й завдяки ефективному використанню 
образотворчих компонентів екранної комунікації.  
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          Олександр Квасницький 
           кафедра кіно-, телемистецтва Інституту телебачення, кіно і театру   
                Київського міжнародного університету 
  

       НОВІ ОБРІЇ КІНОМИСТЕЦТВА – ЦИФРОВИЙ ФОРМАТ 

 
 Початок ХХІ століття в світі кіно був ознаменований повідомленням Джорджа 
Лукаса про те, що «Зоряні війни: Атака клонів» стануть першим фільмом, цілком знятим 
на цифрову кінокамеру. Таку камеру йому взялась сконструювати корпорація Sony за 
підтримки компанії Panavision. Незабаром була представлена модель Sony HDW-F900. 
Примітно, що «Атака клонів» виявилась в підсумку не першим фільмом, знятим у цифрі. 
Лукаса випередив француз Пітоф, випустивши свого «Відока», відзнятого на цю ж 
камеру, дещо раніше. Зйомка на цифру в мить ока перетворилась на тренд і незабаром на 
цифру перейшли Роберт Родрігес («Місто гріхів»), Майкл Манн («Співучасник»), Девід 
Фінчер («Зодіак») та багато інших відомих режисерів. Доречно відзначити, що не всі вони 
знімали на камеру однієї і тієї ж моделі, тому що, як тільки виник попит, то з'явились 
пропозиції інших виробників: Red one, Thomson Viper, Silicon Imaging, Dalsa Origin і т.д. 
Цифрова зйомка виявила вагому перевагу перед плівкою, а саме – зручність та повний 
контроль процесу, можливість переглянути відзнятий матеріал в якості в той же день і 
робити дублі, не боячись перевитрати плівки. До того ж, монтажно-тонувальний період 
перестав потребувати сканування і перегону візуальної інформації з плівки на комп'ютер.   
 Разом із утвердженням у голлівудських фільмах цифрових методів зйомки початок 
ХХІ століття відзначений активним розвитком комп′ютерної техніки «захоплення руху». 
Виходять «Я, робот» (2004), «Кінг-Конг» (2005), «Матриця 2,3» і «Пірати Карибського 
моря 2,3», де успішно застосовується така технологія обробки візуальних файлів. Вона дає 
змогу активно динамізувати так звані  CGI-персонажі, тобто створені на комп′ютері. 
Поштовхом до появи такої кількості великих проектів послужив комерційний і художній 
успіх трилогії «Володар кілець». У другому фільмі франшизи дебютував персонаж 
Голлум, який викликав справжню революцію в сфері відтворення віртуальних екранних 
героїв. Жоден штучно виготовлений персонаж до цього не виходив настільки 
переконливим у прояві своїх почуттів. До того ж, у всіх вищезгаданих фільмах 
комп′ютерні, так звані  motion capture-персонажі «грали» пліч-о-пліч зі справжніми 
акторами.  
   Провідна виконавча компанія в цьому процесі Weta Digital була спеціально 
створена для виробництва спецефектів у фільмі "Володар кілець". Окремі епізоди 
(наприклад, епізод, у якомуи бурхливий потік представляється у вигляді табуна диких 
коней), зробили спеціалісти з Digital Domain. За словами Джима Райгеля, керівника групи 
майстрів зі спецефектів, у "Володарі кілець" використовувались майже всі відомі в кіно 
прийоми: сині та зелені екрани, піротехніка, реальні предмети, макети, комбіновані 
зйомки, гра з переднім і заднім планами і, зрозуміло, комп'ютерна графіка. Для зйомок 
сцени батальної битви програма Massive навантажувала сотні графічних станцій протягом 
декількох місяців. Для початку автори створили глиняні макети персонажів, а потім 
відсканували їх спеціальним ручним сканером Polhius FastScan. Ще кілька десятків годин 
машинного часу, і глиняні макети перетворились на так звану b-сплайнову сітку. Це 
математична модель кривої поверхні, яка розраховувалась по опорних точках, що їх 
визначав тривимірний сканер. Інше нововведення аніматорів перетворило математичну 
модель в каркас, що складається з тривимірних трикутників, з якими зручніше працювати. 
Але під кінець аніматорам довелося відновлювати деталізований зовнішній вигляд 
персонажів за допомогою так званої «карти зсувів». Для зручності роботи художникам 
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довелося спростити віртуальний екранний образ, зробити їого більш незграбним. А коли 
всі необхідні дії над незграбною моделлю було проведено, аніматори проробили зворотну 
операцію і знову шляхом комп′ютерного моделювання отримали високоякісну, але вже 
змінену модель.  
  Ще один складний, але цікавий етап розвитку новітніх екранних технологій – 
створення образу Голлума. Було вирішено взяти за основу цього персонажа реальну 
людину. Це було обумовлено тим, що персонаж фігурує більш ніж в трьохстах кадрах, 
іноді в компанії з реальними акторами. Тому аніматорам довелося опрацьовувати його з 
особливою ретельністю. Як не дивно це звучить, у Голлума є реальний прототип. І 
прототип цей – цілком нормальна людина, актор Енді Серкіс, який його ж і озвучував. 
Модель персонажа створювалась в пакеті Maya. При цьому, деякі риси обличчя писалися з 
актора. Потім, за допомогою сторонньої системи захоплення рухів Giant Studios, наклали 
рухи того ж Серкіса на тривимірну модель.  
 У сценах, де Голлуму доводилося взаємодіяти з іншими акторами, замість 
віртуальної моделі знімався актор реальний. Потім, за допомогою програми Shake,  
Серкіса підміняли справжнім, тобто віртуальним Голлумом. Для остаточного доведення 
до реалізму персонажа застосовувались програми Maya Fur і Maya Cloth. У них було 
змодельовано нечисленне волосся і скромний одяг занепалого хоббіта. Пізніше цей же 
принцип Кемерон використає в «Аватарі».  
   Але найголовніша новація "Володаря кілець" –  масовки у виконанні комп'ютерних 
агентів. Кожного глядача не могла не вразити грандіозна сцена битви армад темряви з 
об'єднаною армією Вільних народів у пролозі "Братства Кільця". Кожен з тисяч воїнів, що 
брали участь у кривавій січі, веде себе по-особливому. Якщо б аніматори вручну задавали 
рухи кожного персонажа, на одну цю сцену пішло б кілька років кропіткої роботи. Але 
завдяки генію Стівена Регелуса вони знайшли інший шлях. Він створив унікальну 
програму Massive, своєрідний тріумф комп'ютерних технологій. У ній кожен персонаж 
віртуальної сцени – це програмний агент, що має свої фізичні якості та модель поведінки. 
По суті, Massive – це віртуальний симулятор реальності. Один його модуль відповідає за 
реалістичну пластику. Інший на основі десятка змінних, таких як одяг, обриси обличчя, 
відтінки кольору шкіри, створює несхожих один на одного віртуальних акторів. Їм 
прописуються можливі рухи (у різних типів агентів від 150 до 350 заданих рухів). А 
своєрідним ляльководом у цьому віртуальному театрі працює зовсім не режисер, а 
штучний інтелект. Він стежить за тим, щоб сцени були реалістичними та видовищними. 
Після того, як дана команда: "Мотор!", люди – аніматори можуть попити кави, а штучний 
інтелект в цей час, наче забравши у віртуальні руки режисерський рупор, знімає всю 
сцену. Близько 3100 кадрів (78% усього фільму) пройшли спеціальну корекцію кольору, 
для чого були використані програмне забезпечення 5D Colossus і сканери високої 
роздільної здатності Imagica XE. Оскільки лише 78% фільму було знято в цифровому 
форматі, то для кінотеатрів неможливо було зробити повністю цифрові копії. Тому 
цифрові кадри були записані на проміжні матові негативи разом з нецифровими 
оригінальними негативами і надруковані на анаморфну плівку Kodak з відношенням 
сторін 2,39:1, використовуючи кінокопіювальні апарат оптичного друку. 
   Роберт Земекіс пішов іншим шляхом, і, як показав подальший розвиток подій, 
майстер помилився. Режисер вирішив знімати анімаційні 3D фільми, героями яких були б 
люди, анімовані за допомогою техніки захоплення акторської гри, а не вигадані 
персонажі, звірі і т.д. Для цього він відкрив студію Image Movers і приступив до 
вдосконалення технології. Першим і найбільш вдалим у комерційному відношенні 
проектом виявився «Полярний експрес» (2004), який при виробничому бюджеті 165 
мільйонів доларів, заробив в світовому прокаті трохи більше 300 мільйонів. Потім були 
«Беовульф» (2007) і «Різдвяна історія» (2009), кожен з яких виявився технологічним 
кроком вперед, порівняно з попереднім, пропонуючи глядачеві щоразу все більш 
переконливих CGI-людей. На жаль, Роберт Земекіс просто застряг між ігровим та 
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анімаційним кіно, запропонувавши глядачеві щось середнє і до кінця не визначившись з 
тим, що це буде мультфільм або ігровий фільм. Як би там не було, але студія Disney вже 
оголосила, що закриває Image Movers, тому що компанія не вписується в стратегію 
розвитку корпорації. Нікому не потрібні витратні, але збиткові підприємства. Крім 
захоплення технологією захоплення акторської гри Роберт Земекіс не на жарт захопився 
стереообладнанням, зробивши багато для повернення йому колишньої популярності серед 
голлівудських професіоналів. Три останніх його проекти демонструвалися в 3-D, крім 
цього спродюсований нимм анімаційний фільм «Дім-монстр» теж показали в 
стереоформаті. Стереовіяння підхопили керівники Disney і DreamWorks Animation , які 
дали вказівку випускати все нові анімаційні проекти не тільки в традиційному 
двомірному, але й  у стереоформаті .  
  Таким чином, до виходу «Аватара» Джеймса Кемерона глядачі побачили близько 
20 картин зроблених в 3-D. В основній своїй масі це були анімаційні стрічки, але 
зустрічалися й ігрові, наприклад, «Подорож до центру Землі» (2008) , «Пункт призначення 
4» (2009), «Місія Дарвіна» (2009) та інші. Але «Аватару» вдалося головне: стрічка 
заробила в прокаті більше, ніж всі перераховані вище фільми разом узяті. Хвиля успіху і 
популярності настільки всіх накрила, що могло скластися враження, ніби стереокіно 
раніше не існувало і Кемерон винайшов якийсь новий кіновимір. Це не так. Нічого 
принципово нового творці не привнесли в роботу зі стереотехнологією. Просто в даному 
випадку спрацював ефект надмірної популярності, коли менш відомі, а в порівнянні з 
«Аватаром» і зовсім малознайомі стрічки, автоматично йдуть у тінь.  
 Головною новацією «Аватара» було те, що Джеймс Кемерон отримав можливість 
керувати віртуальною камерою, бачити акторів і неіснуючих комп'ютерних персонажів на 
своєму моніторі в режимі реального часу.  
 Крім впровадження virtual production «Аватар» підняв планку анімації цифрових 
фотореалістичних персонажів, але знову ж, правильніше говорити про еволюцію, а не 
технологічну революцію. Головним же досягненням «Аватара» слід визнати 
популяризацію стереоформату серед глядачів. Один фільм для цього зробив більше ніж 
десять попередніх. І є всі підстави вважати, що хвиля інтересу не спаде, як це сталося в 
50-ті, тому що знімальне та проекційне обладнання зараз набагато якісніше. Кіностудії 
миттєво відреагували на позитивну реакцію публіки і зараз в розробці знаходяться 
десятки стереофільмів. Слід визнати, що голлівудські продюсери не завжди розуміють, що 
стереокіно вимагає особливої драматургії і далеко не кожний сюжет потребує 
стереореалізації. Однак подальша тенденція розвитку виражальних засобів кіно вже 
проявила себе з великим успіхом. 
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        БАГАТОГРАННИЙ ГЕРОЙ –  
  ЗАПОРУКА ТВОРЧОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО УСПІХУ   

          ІГРОВОГО ЕКРАННОГО ТВОРУ 
 
 
  З моменту появи в кінці ХІХ століття кінематографа як своєрідного «атракціону» і 

до сьогодення ставлення глядача до цього виду мистецтва пережило кардинальні зміни. 
Сучасне суспільство в умовах ринкових стосунків схильне розглядати продукцію 
кінематографа не тільки як розважальний елемент повсякденного життя, а більшою 
мірою як комерційну одиницю, метод впливу, пропаганди і лише в поодиноких 
випадках – естетичного виховання. Внаслідок перетворення кінематографу на окремий 
бізнес постає питання про підготовку фахівців кіномистецтва, які мають бути достатньо 
кваліфікованими та конкурентоспроможними в умовах світових стандартів. 

  Якщо розглядати кінофільм як одиничний продукт кіновиробництва, 
найважливішим фактором у досягненні ним комерційної успішності та широкого 
визнання є підготовка сценарію. Головною метою підготовки сценарію є розповідь 
історії, яка має бути представлена достатньо професійно та грамотно, щоб зацікавити 
продюсера, інвестора, майбутню творчу групу, а потім, у стані готового екранного 
продукту –  витримати жорстку конкуренцію та викликати у глядача високий рівень 
співпереживання.  

  Важливим елементом сценарної творчості в цьому сегменті кіноіндустрії є 
наявність у сценарній першооснові майбутнього фільму багатогранного персонажа, 
різноманітна змістовність якого є одним з факторів комерційної успішності екранного 
продукту. В даній роботі і будуть розглянуті основні принципи створення 
багатогранного персонажа кіносценарію, як основної рушійної сили екранної історії. 

  У сучасному світі, де кінематограф перетворився з розважального елементу 
повсякденності на прибутковий бізнес, створення багатогранного персонажа займає 
особливе місце серед пріоритетних завдань драматургії, адже цікавий, актуальний та 
різнобічний герой розглядається нами як один з основних факторів, що впливають на 
закріплення ефекту співпереживання  у глядача та значне підвищення комерційної 
складової створення фільму. У полі зору сучасних науковців та мистецтвознавців 
знаходяться різні аспекти драматургічної теорії та комплексні підходи до її вивчення.  

  Для української кіносценаристики глибоке вивчення нашої теми є актуальним 
фактором на шляху до успішного розвитку та виходу вітчизняної продукції на 
міжнародний рівень. 

   Для об'єктивного аналізу процесу створення багатогранного героя у кіносценарії, 
ми пропонуємо звернути увагу на обов'язкові елементи персонажа, які роблять його 
багатовимірним та об'ємним. Персонаж повинен:    

  1) бути носієм ідеї фільму;  
  2) мати мотивацію, бажання, прагнення, мету;  
  3) бути наділеним характеризацією, можливістю вибору, характером;  
  4) розкриватися через конфлікт;  
  5) приймати рішення та діяти;  
  6) еволюціонувати протягом історії;  
  7) найголовніше – викликати співпереживання. 
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  Слід зазначити, що будь-яка екранна історія розглядається  нами не тільки як суто 
технічний результат використання знімальної апаратури та спільної роботи групи, а 
насамперед як інструмент передачі основної ідеї автора. Ми погоджуємось із тезою Р. 
Маккі про те, «що історія задовольняє глибинну людську потребу в осмисленні 
життєвого досвіду». [1, с. 18] На нашу думку, сучасний етап розвитку кіномистецтва як 
масового атракціону та потужного методу впливу у більшості випадків заперечує саму 
концепцію створення кіно з метою морального, естетичного та духовного виховання, 
адже водночас із низкою якісних, ідейно-наповнених картин існує і великий попит на 
«одноразову» продукцію, легку і невигадливу, в якій «зміст неминуче підміняється 
видовищністю, а правда – обманом». [1, с. 19] Тим не менше, внутрішня потреба 
глядача спостерігати екранну дійсність та переживати катарсис разом із її героями, 
передбачає бажання відчути глибоке ідейне наповнення фільму. На нашу думку, Р. 
Уолтер має рацію, вважаючи, що «коли на екрані пройде останній кадр, у глядача 
повинна залишитися чітке уявлення про те, що хотів сказати фільм про причини всієї 
цієї суєтні». [12, с. 12] Л. Нехорошев вважав, що ідея – «це образна думка, покладена  в 
основу фильму. Кажучи простіше, тема – це те, про що говорить автор у своєму творі, а 
ідея – це те, що хоче сказати нам автор своїм фільмом». [9, с. 384] Погоджуємося також 
із тезою А. Молчанова: «Ідея організує рух сюжету стрічки та задає формулу фінала». 
[8, с. 13]  Тому вивчаючи персонажа як основну рушійну силу історії, ми в першу чергу 
звертаємося до нього як до носія «надзавдання» [3, с. 412] фільму. Г. Фрумкін 
висловлює думку, що ідея і надзавдання речі обов'язкові: «Якщо ви не замислитесь над 
цим, є ризик, що замість цікавого, глибокого, потрібного сценарію ви створите 
порожню річ, і не цікаву, і не глибоку, і, зрештою решт нікому не потрібну» [4, с. 8 ] 

  Визначення ідеї – момент, без якого рухатись далі у створенні персонажу 
неможливо, адже існує ризик, що сценарист, який нечітко розуміє надзавдання свого 
твору, не розкриє його повністю. Л. Егрі звертає нашу увагу на те, що п’єса з двома або 
трьома ідеями також не стане хорошою, тому що драматург не може «йти одразу в 
декількох напрямках». [6, с.8 ] Сценарії, які мають декілька не до кінця сформованих 
основних думок або ж ті, в яких ідейна складова взагалі відсутня, складно назвати 
вдалими, бо вони розбалансовані, нечіткі і нічому не можуть навчити глядачів. Отже, 
найперше завдання сценариста – сформулювати центральну ідею таким чином, щоб 
вона була зрозуміла та виразна для глядача і фокусувала його увагу на конкретній 
авторській позиції, тобто «виявити мету того, що доведеться глядачу пережити». [С. 
Ейзенштейн; 15, с. 1] Саме тому типаж протагоніста відіграє таку важливу роль для 
кожного окремо взятого сценарію, а автору доцільно створювати головного героя, який 
матиме відповідні характеристики, якості, бажання та цілі і загалом буде достатньо 
компетентним для розкриття ідейного «зерна» сценарію. 

  Після визначення основної ідеї та обрання її «носія» (протагоніста), слід розпочати 
роботу над створенням його характеру. Оскільки на початковій стадії написання 
персонаж більше схожий на ескіз і не має нічого спільного з майбутнім екранним 
героєм,  у першу чергу драматург має взятися за розширення його зовнішніх та 
внутрішніх характеристик, тобто написання характеризації героя. Складовими 
елементами характеризації є: зовнішні дані (стать, вага, зріст, колір очей, особисті 
прикмети, т.д.), звички, освіта, професія, хобі, місце роботи, особисті смаки, духовні 
цінності та переконання, психологічний портрет і т.д. Характеризація персонажа являє 
собою основну інформацію про нього – його «каркас», до якого у процесі написання 
сценарію додаються глибші риси. Це «сума усіх якостей людини, що заслуговують на 
увагу та виявляються за допомогою уважного вивчення». [1, с.110]  

  Для підтвердження нашої думки звернімо увагу на рекомендацію Ф. Джеймса: 
«...головним героям потрібна біографія. Для більшості письменників та, поза всяким 
сумнівом, для всіх початкуючих письменників, створення біографій персонажів є 
першим обов′язковим попереднім кроком». [13, с. 4] Написання біографії дуже важливе 
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для розуміння сценаристом свого майбутнього героя, тому що дає можливість знати всі 
витоки його моральних цінностей, страхів та життєвих переконань, і як наслідок, 
прогнозувати можливі реакції та мотиви. У даному випадку ми погоджуємось із тезою 
Л. Сегер: «глибину особистості героя можна порівняти з айсбергом: глядач… бачить 
тільки верхівку роботи автора, можливо, всього лише десять відсотків того, що автор 
знає про свого героя». [10, с. 8] Наявність біографії не означає, що всі описані в ній 
події обов’язково перенесуться у сценарій. Вона створюється для того, щоб, 
з’являючись на екрані уперше, персонаж мав власний «шлейф», а сценарист – 
орієнтири, які допоможуть поглиблювати характер. 

  Окремий важливий аспект, що входить до поняття характеризації – це мова, яка для 
кожного персонажа індивідуальна. Специфіка мови – так само як особливості 
поведінки та характеру, тісно пов’язана саме з біографічними відомостями, які  
визначають місце народження, вік, найближче оточення, соціальний статус, сферу 
діяльності. Всі ці чинники впливають на «чистоту» мови, наявність професійного або 
молодіжного сленгу, т.д. Р. Уолтер звертає нашу увагу на те, що «в житті люди дійсно 
говорять спонтанно, плутано…– головним чином тому, що не цінують час. Але на 
екрані мова людей повинна бути чіткою, цілеспрямованою; кожний рядок діалогу 
повинен брати на себе частину ваги сюжету й персонажу». [12, с. 8] Таким чином 
використовувати біографічні дані та специфічні особливості кожного персонажа 
потрібно рівно настільки, щоб вони давали необхідну базову інформацію, органічно 
підкреслювали його унікальність і не заважали рухати сюжет.  

  Для того, щоб створити цікавого та різнопланового героя, потрібно максимально 
уникати шаблонності та стереотипності, появою яких ризикує сценарист на етапі 
написання характеризації. Б. Снайдер вважає, що для уникнення «кліше» слід у першу 
чергу знати всі основні кіножанри та принципи їх класифікації: «Вам не вдасться 
знайти таку тему, котра не була б схожа хоч би на один вже існуючий фільм… Повірте, 
ваш фільм обов′язково підпаде під якусь категорію, і правила цих категорій необхідно 
знати». [11, с. 17] У даному випадку маються на увазі ті стереотипи, які 
використовуються в кожному конкретному жанрі, і ми погоджуємося з тим, що для 
уникнення шаблонності потрібно їх знати і вчасно створювати елементи новизни та 
унікальності  в характері свого героя. Р. Уолтер додає: «Складні характери, цілісні та 
об′ємні, набагато цікавіші за тих людей, чия біографія прочитується в одну мить». [12, 
с. 14]  Для того, щоб уникнути жанрових кліше, достатньо створювати персонажі прямо 
протилежно загальноприйнятим упередженням.  

  А. Червинський наводить «один з найкращих прикладів боротьби з кліше – це 
телевізійний коп, позбавлений майже усіх звичних рис, що продиктовані жанром. Він 
одружений, ввічливий, балакучий, побоюється зброї, не дуже привабливий зовнішньо, 
не лізе у бійку і, вочевидь, любить людей. Звичайно, йдеться про Коломбо». [14, с. 27] З 
цього прикладу зрозуміло,, що популярністю детектива Коломбо автори завдячують 
успішно зламаному штампу. Крім того, виходячи з факту, що кінематограф потужний 
засіб масового впливу, Р. Уолтер звертає увагу і на такий результат використання 
штампів як упередження: «…узагальнення, з яких народжуються типажі, породжують і 
забобони. Драматурги зобов′язані уникати расових, етнічних і культурних стереотипів, 
щоб не посилювати упередженість глядачів».[12, с. 15] 

  Незалежно від ролі у конкретно обраній історії, характеризацією володіє будь-який 
герой, а її детальність великою мірою залежить від його функціональної складової. 
Тобто характеризація протагоніста мусить бути розкрита найбільш широко у той час, 
як другорядні персонажі наділяються такими характеристиками  виключно з огляду на 
ситуативну необхідність. Таким чином, не зважаючи на удавану легкість створення 
характеризації, її продуманість для кожного персонажу фільму дуже важлива, адже дає 
глядачеві основні відомості, від яких можна відштовхнутись, у такий спосіб 
закладаючи основи майбутніх характерів. 
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  Тим не менше, на нашу думку, поняття характеризації за своєю природою 
достатньо поверхневе і являє собою лише одну зі складових частин створюваного 
героя. Характер – термін набагато глибший, присутній далеко не в кожному персонажі. 
Основна умова його формування – надання драматургом своєму герою можливості 
«вибору». Р. Маккі вважає: «Істинний характер проявляється у виборі, який герой 
робить під тиском – чим сильніший тиск, тим яскравіший прояв характеру, а його 
природна сутність правдивіша». [1, с.111] Ми можемо погодитися з цією тезою, адже 
вона має своє відображення у реальному житті. 

  На думку автора, всі соціальні установки, норми, особливості виховання та  
правила, які формують людину з дитинства, у більшості випадків вимагають від неї 
усталених форм поведінки, не зважаючи на її згоду або заперечення. Тобто людина 
підлаштовується до потреб соціуму, іноді відкидаючи свої істинні бажання, прагнення 
та реакції, які знаходять свій прояв лише у критичних ситуаціях або моментах 
емоційного напруження. Таким чином, оскільки драматург створює свій персонаж як 
ескіз реальної людини і підганяє його  існування під ті ж правила, норми і традиції, 
логічно припустити, що істинна суть екранного героя також прихована за вихованням, 
соціальною роллю і загальноприйнятими нормами. Тобто «герої не живуть у вакуумі. 
Вони продукт їхнього оточення» [10, с. 10]. Саме тому момент прийняття рішення у 
критичній ситуації є таким важливим у розумінні істинного характеру персонажа. Г. 
Фрумкін вважає, що: «...читач і глядач повинні отримати уявлення про характер того чи 
іншого героя з його вчинків, його поводження в різних ситуаціях». [4, с. 31] Це 
завдання протягом розвитку подій покликані реалізовувати перипетії – тобто «різкі 
неочікувані зміни у ході дії і долі персонажа» [9, с. 185], які виводять його з рівноваги, 
мотивуючи до дії.  Насправді важливу роль відіграють тільки ті події, під час яких 
герой змушений зробити вимушений вибір, тобто той, який постає перед ним не кожен 
день, і який коштує певних моральних зусиль. Р. Маккі наводить такий приклад: «Якщо 
рішення сказати правду приймається у ситуації, коли брехня ні на що не впливає, то 
такий вибір не важливий і нічого не виражає. Проте якщо та сама людина наполягає на 
правді, коли брехня могла б урятувати її життя, ми розуміємо: правдивість – це 
стержень її натури». [1. c. 111] Ф. Джеймс вважає, що «розумний автор завжди ставить 
перепони героям свого твору…і водночас дає можливість своєму персонажу повністю 
реалізувати власні можливості для подолання перепони, що постала перед ним». 13, с. 
12] Погоджуємось також зі ствердженням А. Червинського: «Зіткнення з перепонами в 
досягненні мети ставить героя перед необхідністю проявити відвагу. Це може бути або 
фізична хоробрість, або моральна, або й те й інше. Якщо герою ніщо не протидіє або 
перепони не лякають, то історія не буде емоційно впливати на глядача». [14, с. 14]  

  У створенні перипетій на шляху героя важливо пам′ятати, що вони повинні 
поступово розкривати та поглиблювати його характер, а з наближенням третього акту 
ставати усе більш напруженими.  На нашу думку, щоб по-справжньому зацікавити 
глядача і змусити його з нетерпінням чекати на кульмінацію, потрібно дати 
протагоністу «хоча б одну можливість здійснення свого бажання», тому що «аудиторія 
не буде терпіти головного героя, у якого немає жодного шансу для реалізації 
бажаного». [1, с. 149] Проте, якщо герой діє на межі своїх можливостей і має усі якості 
для реалізації мети, складні, заплутані перипетії тільки підсилюватимуть бажання 
глядачів дочекатись фіналу.    

  У цьому контексті вчасно згадати про поняття мотивації, без якого неможливе 
створення будь-якого характеру. Мотивація, мета, бажання – це внутрішня опора героя, 
що допомагає приймати рішення і рухатись далі. Драматург має пам′ятати, що 
«коріння» мотивації героя знаходиться у його основі – характеризації, адже кожен 
вчинок персонажа спричинений у першу чергу його особистим досвідом та поглядами 
на життя. Таким же чином як обрані сюжетні повороти мають співставлятися з 
особливостями характеризації і не виходити за межі можливостей героя, так само і 
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причини мотивів персонажа слід шукати у його біографії. Жоден герой сценарію, 
претендуючи на схожість із реальною людиною, не може існувати без бажань та 
прагнень, які змушуватимуть його приймати рішення та діяти. Якщо персонаж 
інертний, не має мети, ні до чого не прагне, він не може стати об’єктом уважного 
аналізу глядача, адже не здатен викликати у нього інтересу.  

  Б. Снайдер має таку думку з цього приводу: «Як тільки ваш герой придуманий, 
його необхідно наділити основними інстинктами. Тому що примітивне бажання завжди 
пригортає нашу увагу. Виживання, голод, секс, захист близьких, страх смерті захоплює 
нас». [11, с 33] А. Червинський вважає, що «особливо необхідне мотивування вашого 
героя, яке визначає висловлене в одній фразі основний задум. Це стрижень, на якому 
будується основний сюжет, кожний із характерів і кожна окрема сцена». [14, с. 28]   Л. 
Нехорошев виділяє два типи мотивації: зовнішню («обставини, що трапляються з 
героєм» та «дії інших персонажів») та внутрішню («психологічні причини», 
«особливості характеру персонажа» та «мета, яку ставить перед собою герой)».  [9, сс.. 
178-179]  

  У протилежній ситуації, коли персонаж має мотивацію, проте вона реалізується 
нелогічно або  невідповідно обставинам, він не викликає довіри, адже досвід реального 
життя у більшості випадків підказує глядачеві інстинктивно очікувати конкретної 
реакції на запропоновану подію, і будь-яка невідповідність викликає у нього дисонанс 
між екраном і дійсністю. Л. Сегер звертає нашу увагу на те, що «існує багато фільмів, у 
яких герої без будь-якої причини роздратовані, злі або закохуються – їхня мотивація 
слабка та незрозуміла. Якщо ми не розуміємо, чому герой виконує ті чи інші дії, сюжет 
втрачає динаміку, а глядачі втрачають інтерес». [2, с. 222] Слід пам′ятати, що жодна дія 
героя не може бути спричинена лише потребою сценариста. Навпаки,  у кожному 
окремому випадку персонаж має мати особистий мотив і тільки від нього 
відштовхуватись під час вибору подальших дій. Ми погоджуємось із тезою О. Мітти 
про те що «мотивація спалахує на всіх рівнях характеру – свідомому, підсвідомому, 
інстинктивному. Але свідомий рівень обов′язковий». [7, с. 38] Тобто, якщо осьовий 
характер [6, с. 40] (протагоніст) «знає, чого хоче», його мотивація має бути прозорою і 
зрозумілою і для глядача, інакше зв′язок фільму з аудиторією перерветься.  

  Отже, для того, щоб створений характер виглядав завершеним та  логічним, 
драматургу необхідно узгоджувати кожен вибір, реалізований героєм, з відповідними 
елементами його характеризації, слідкуючи за тим, щоб створюваний персонаж був 
правдоподібним. Іншими словами, всі вчинки героя мають бути логічно підкріплені  
його віком, вихованням, освітою, життєвими переконаннями, психотипом та іншою 
важливою екранною інформацією, яка надається для того, щоб обґрунтувати 
доцільність кожного окремого вчинку героя.   

  Звернімо увагу на те, що для створення багатомірності персонажа недостатньо 
розробити для нього звичайний характер. Л. Сегер вважає, що «герої найцікавіші, коли 
вони створені із змішаного матеріалу, коли вони містять протиречиві елементи». [10, с. 
32] У цьому випадку ми говоримо про протиріччя, кожне з яких створює окремий вимір 
у характері персонажа, поглиблює його, змушує глядача чекати на непередбачувані 
реакції. Чим більше протирічь, тим більша вірогідність того, що персонаж зможе 
зацікавити аудиторію і спонукати її з цікавістю аналізувати та співпереживати його 
діям. Р. Маккі досліджує багатовимірність на прикладі Гамлета, який, на його думку, 
«один з найскладніших персонажів у історії літератури»: «Він здається нам 
релігіозним, поки не проявляє блюзнірство. У стосунках з Офелією спочатку 
поводиться як ніжний, люблячий чоловік, потім проявляє безсердечність, навіть 
садизм. Він відважний, потім боягуз. Спокійний і обережний – проте робить 
імпульсивний, необдуманий вчинок, вбиваючи людину за завісою і навіть не знаючи, 
хто вона. Гамлет безжалісний і жалісливий, гордий і слабкий, дотепний і сумний...» [1, 
с. 381] Р. Маккі приходить до висновку: «...головний герой має бути найбільш 
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багатогранним з усіх діючих осіб, щоб співпереживання аудиторії зафіксувалося на 
ньому. Якщо цього не буде, центр Добра зсунеться; уявний Всесвіт розпадеться». [1, с. 
382] Ми повністю погоджуємося з даною тезою, адже створення багатогранного 
характеру допомагає аудиторії найбільш повно ідентифікувати себе з головним героєм і 
щиро бажати йому перемоги над силами антагонізму. 

  Іще один спосіб додання багатогранності персонажу – створення поруч із 
«домінуючою» рисою його характеру  риси «парадоксальної», тобто такої, яка не 
напряму випливає з характеризації, а, навпаки, додає неочікуваний акцент. Л. Сегер 
наводить приклад: «Я була знайома з професором, що викладав релігієзнавство та 
спеціалізувався на Новому Завіті. Це був стриманий, ніяковілий, невимогливий чоловік, 
який чудово знав свій матеріал. Він знав, у що вірив, і міг би стати зразком 
послідовного характеру... Але колись цей же професор був ковбоєм і майстром по 
метанню ласо». [2, с.31] На прикладі бачимо, що домінуюча стриманість у характері 
вигідно відтіняється цікавими фактами з біографії. Тому, якщо перед драматургом 
стоїть мета зробити героя унікальним та оригінальним, можна використати метод 
парадоксу для її досягнення.  

  Створюючи характер, потрібно поважати глядача, який має спостерігати за 
екранним життям персонажа: варто уникати стереотипності, прописувати окремі деталі 
скрупульозно, намагатися знайти суто людські особливості та звички, які робитимуть 
героя схожим на глядача і, разом з тим, унікальним, і допоможуть йому досягти 
максимального співпереживання з боку аудиторії. 
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ВИБІР СИСТЕМИ  ГРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ АКТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ  
  В СУЧАСНОМУ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННІ 
 
 
 Протягом багатьох десятиліть в радянському кіно на практиці, а частіше на словах, 
декларувалося використання в творчому процесі акторської гри так званої «системи 
Станіславського». Створена визначним реформатором театру, видатним режисером і 
театральним актором Костянтином Сергійовичем Станіславським, ця система, що являла 
собою сукупність теоретичних розробок, практичних порад і осмислення власного 
творчого досвіду, орієнтувала акторів виключено на глибоке вивчення умов життя, 
характерів, зовнішніх ознак реальних людей, реальних подій, які б могли стати основою 
формування реалістичного акторського образу.  
 Система Станіславського дійсно була і є визначним внеском у скарбницю 
режисерської та акторської творчості. Тисячі підготовлених на її основі майстрів сцени 
стали улюбленцями мільйонів глядачів.  
 Певний час її принципи – вивчення реальних прототипів екранних героїв або 
відповідного соціального середовища, ретельного вивчення сценарної першооснови 
фільму, проведення драматургічного аналізу ролі, її глибоке опанування в ході репетицій, 
було досить широко розповсюджене в кінематографічній практиці, оскільки постановка 
майже кожного фільму була дуже витратним і достатньо тривалим творчо-виробничим 
процесом. До того ж «система Станіславського» в сталінські часи була канонічно 
затвердженою в СРСР, оскільки кіномистецтво орієнтувалося виключно на життєво 
достовірні форми мистецької організації екранних творів. 
 Ситуація дещо змінилась у наступний історичний період. Реабілітація визначних 
практиків і теоретиків театру Всеволода Мейєрхольда та Леся Курбаса, поширення 
творчих ідей німецького драматурга та режисера Бертольда Брехта, викликала цікавість до 
їх творчих пошуків не тільки на театральній сцені, але й у кінематографічному 
середовищі. Методи акторського «відсторонення», підкреслено використання пластичних 
виражальних засобів акторської гри, елементи ексцентрики почали активно 
використовуватись у багатьох фільмах. Однак зайняти чільне місце в системі методів 
акторської гри вони не могли. На відміну від структурованої за смаками та налаштованої 
на постійний пошук нових форм виразності театральної аудиторії, кіноглядачі в масі своїй 
тяжіють до реалістичної гри. До того ж, використання своєрідних, загострених засобів 
акторської виразності вимагає відповідності всього зображального малюнку екранного 
твору: одна умовність за законами творчості тягне за собою цілий комплекс умовностей – 
в операторській роботі, декораційній та костюмерній творчості. А це – в свою чергу, 
визначає особливий характер екранної драматургії.  
 Все це призводить, зазвичай, до певних проблем кіновиробництва – як 
організаційно-виробничих, так і фінансових.  
 Особливо гострою проблема раціонального, фінансового ефективного виробництва 
екранних творів постає при виробництві основного сучасного екранного продукту в сфері 
постановочного кіно і телебачення – багатосерійних фільмів. У них поєднався цілий 
комплекс вимог, який на телевізійному сленгу класифікується як «формат» – швидко, 
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дешево, максимально наближено до реалій певних соціальних середовищ. Технологічно 
процес створення таких фільмів можна охарактеризувати як «потоковий»: сценарії 
створюються колективом авторів, або за участі фахівців, які доводять літературний 
сценарій до екранних кондицій; режисери дуже часто знімають або окремі серії, або 
чергуються за певним графіком тощо. Репетиційний період здебільшого відсутній. Через 
це розпадається основний принцип системи Станіславського – закріплення результатів 
творчого пошуку акторського образу в репетиційному періоді.  
 Дуже часто акторів відбирають навіть не режисери, а фахівці з кастингу – підбору 
виконавців. Надзвичайно прискорився знімальний процес, найважливішим критерієм 
якого стала кількість відзнятих за знімальну зміну хвилин майбутнього ефірного показу.  
 В цих умовах класичні принципи систем Станіславського, Мейєрхольда, Курбаса, 
виражальні засоби надзвичайно умовного, побудованого на нескінченних проявах фантазії 
акторського світу польського режисера Єжі Гротовського стають непрацездатними, 
оскільки вимагають ретельного, цілісного опануванню роллю.   
 До того ж, сучасне фільмовиробництво особливо виразно підкреслює визначальне 
значення такого базового екранного фактору, як кадр. Саме кадрування, тобто поділ 
наперед визначеної в канонічному сценарії драматургічної дії на окремі творчо-виробничі 
фрагменти, з наступним їх поєднанням у цілісну екранну дію, стало головною 
технологією кінотелевізійної режисури. А це, в свою чергу, посилює значення головної 
специфічної відмінності кіноакторської гри від усіх інших форм виконавської діяльності: 
акторська творчість в кіно реалізується лише в межах кожного конкретного кадру, а 
цілісність акторських образів утворюється за допомогою багаторазового входження в 
роль, входження, під час якого актор змушений не просто відновлювати в собі малюнок 
ролі, а знову і знову будувати її зміст і форму на основі цілісного розуміння образу. Адже 
специфіка монтажного підходу до фільмовиробництва базується на часовій і 
територіальній незалежності зйомок кожного кадру, з яких потім буде утворено цілісний 
екранний образ.  
 Зрозуміло, що зробити це, постійно підтримуючи в собі протягом місяців 
психофізіологічне перевтілення в екранний образ, неможливо. 
 До цього додаються складні, а часом і несприятливі для творчості умови 
знімального майданчику, на якому за чиїмось влучним висловом, актор постає так, наче 
він миється в бані, в якій замість стіни – скло. 
 Практика показує, що актор сучасного кіно і телебачення здатен в кожному з кадрів 
підтримувати цілісний малюнок ролі лише за допомогою трьох факторів: відтворення 
емоційного стану персонажа, відтворення атмосфери екранної дії, відтворення мислення 
персонажа, його ідеологічного ставлення до світу драматургічних подій. Це своєрідні 
пазли кіноакторської гри, поєднання яких дає змогу повноцінно існувати в образі. Їх 
сукупність дозволяє повно та органічно відтворити в кожному окремому кадрі пластичні 
рухи, міміку, фонетичні особливості екранного персонажа, які витікають з індивідуальних 
особливостей обдарування кожного окремого актора. 
 Технологія опанування першими двома факторами добре відома. Саме вона складає 
першооснову так званої системи акторської гри Михайла Чехова.  
 Племінник великого російського драматурга розробив її в еміграції та оприлюднив 
1945 року в книзі «Про техніку акторської гри». 
 Головною ідеєю М. Чехова – одного з найкращих акторів і театральних педагогів 
ХХ століття, було те, що головним у техніці акторської гри є налаштування на певні 
емоції та загальну атмосферу подій, в яких існує акторський образ. За М. Чеховим, вони 
викликають необхідний комплекс психологічних жестів та пробуджують акторське 
натхнення. Для реалізації такої техніки М. Чехов напрацював комплекс нескладних вправ, 
у яких є одна визначальна мета – пробудження натхнення. Адже саме воно є головним 
підґрунтям будь-якого творчого пошуку. 
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  Система М. Чехова є надзвичайно плідним інструментом виховання акторів кіно. 
Зокрема, серед його безпосередніх учнів були Мерлін Монро, Клін Іствуд, Юл Бріннер та 
інші голлівудські кінозірки. 
 Однак ні найточніше розкриття необхідних емоційних станів, ні найтонше, 
найглибше відтворення атмосфери подій не здатні самостійно підтримати й поглибити 
розвиток головного компоненту драматургічної дії – конфлікту, без якого немає і розвитку 
екранних характерів, дієвої взаємодії персонажа і соціального середовища тощо. Так, 
можна отримати на екрані реалістичний, цікавий людський образ, але забезпечити його 
активну взаємодію з іншими персонажами та середовищем, змусити глядача 
ототожнювати себе з екранним героєм, а це, власне, є безумовною запорукою глядацького 
успіху, можна тільки за допомогою драматургічного розвитку думки, ідеологічного 
протиборства чи ідеологічної взаємодії персонажів. В даному випадку під ідеологією слід 
розуміти суспільно важливу позицію персонажів, виявлену в конкретній дії, у виразних 
вчинках.  
 Ідеологія, світогляд, мета, розвиток думок, реалізованих у вчинках героїв – є 
стрижнем, здатним поєднати пластичні дії, емоційні стани, загальну атмосферу екранного 
існування персонажів. Без чіткого розуміння актором життєвої позиції свого персонажа, 
змістового наповнення його екранних вчинків, не може бути органічного вияву всього 
комплексу акторської майстерності – життєвих спостережень, натхнення, 
взаємопов′язаності емоцій та пластичних жестів чи мовних інтонацій – всього того, що 
робить акторську гру справжнім мистецтвом.  
 Саме цю – об′єднуючу, базову функцію ідеологічного наповнення персонажа, 
постійно підкреслював один з найвидатніших майстрів екранної педагогіки, професор, 
кінорежисер і кіноактор Сергій Аполлінарієвич Герасимов. Більш того, він постійно 
підкреслював, що актор не повинен бути «посудиною» для думок, ідей режисера. 
Педагогічна система С. Герасимова передбачала виховання в майбутньому акторі кіно 
активної здатності до власного мислення. Формулою акторською гри С. Герасимова була 
фраза «думка і є дія».  
 «Навчити актора правильно мислити і робити думку процесом дії – ось головні 
питання майстерності. Думка повинна зримо звучати у всій фізичній природі артиста, і 
тоді вона стає предметом спостереження глядача» (С. Герасимов. «Мысль и образ». – М. : 
«Искусство кино», 1963, № 2. – С. 81). 
 Слід підкреслити, що саме особливості екранного мислення найповніше 
розкривають не тільки риси персонажів, але й своєрідність, неповторність самого 
виконавця. І чим глибше інтелектуальний світ актора, тим яскравіше розкривається його 
справжнє обдарування, тим активніше думка поєднується в його екранних образах з 
почуттями, з найтоншими рухами душі, в якій думка резонує із загальним емоційним, 
духовним станом суспільства, виразником живих образів якого є талановитий актор. 
 Зрозуміло, що акторське громадянське мислення – не якийсь абстрактний процес. 
Воно пробуджує в ньому спомини, досвід, емоційні відчуття, аромат особливої атмосфери 
певних подій, фантазію, прагнення передати не тільки те, що є в дійсності, а виразити 
суспільні ідеали актора-громадянина – тобто поєднує в процесі роботи над роллю 
найкращі елементи різних систем і технік акторської творчості.  
 Зауважимо, що зосередження актора на ідеологічному осмисленні екранного 
образу зовсім не передбачає за С. Герасимовим суто логічного аналізу ролі. Адже думка, 
яка набуває форми мети, веде к формуванню в свідомості актора певного ідеалу, мрії, які 
допомагають створити на екрані не приземлений, а ідеологічно наповнений реалістичний 
образ, який слугує певним зразком соціального типа, засобом активного виховання 
глядацької аудиторії. Цікавим є і своєрідна близькість поглядів С. Герасимова та М. 
Чехова. Зокрема, останній прямо вказував, що драматургічні образи не можуть з′являтись 
акторові в завершеному вигляді, що для того, аби сформувати їх, треба постійно задавати 
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самому собі та віртуальним образам персонажів необхідні питання. Тобто, М. Чехов 
наголошував на органічному поєднанні інтелектуального пошуку та фантазії. 
 Такий підхід до роботи над роллю надзвичайно полегшує пошук пластики, 
фізичних дій і, зрештою, технологічно виводить роботу над роллю за межі безпосередньо 
знімального процесу. Адже пошук внутрішнього образу, його духовне засвоєння може 
відбуватися будь-коли, будь-де, набуває, за М. Чеховим, переважно форми зосередження 
на предметі акторської гри, яке неначе перетворює актора на предмет зосередження, а 
отже не потребує тривалого вивчення життя, ретельного репетиційного періоду.   
 Все це вказує на те, що вибір оптимальної системи виконавства набуває значення 
вибору оптимальної технології включення актора у творчо-виробничий процес роботи над 
екранним твором. 
 Сенс цієї технології і в тому, що вона посилює ідеологічний, виховний вплив на 
глядача, який в наш бурхливий, складний час об′єктивно потребує високих зразків 
духовності, суспільного мислення.  
   Безумовно, що актуальність звернення кінематографістів до головних елементів 
систем М. Чехова та С. Герасимова аж ніяк не дискредитує кращі чинники системи 
Станіславського – незамінного інструменту постійної роботи актора над вдосконаленням 
сценічної та екранної техніки перевтілення, глибокого занурення в світ реалістичних і 
водночас мистецьких людських образів.    
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            МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЯК КОДУВАННЯ  

ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЕКРАННИХ    

    ТВОРІВ. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ 

 
Музичне оформлення в кіно-, телемистецтві нерозривно пов’язано із багатьма факторами. 

Дуже часто музичні заставки стають кодами для екранних творів, за якими ми впізнаємо не тільки 
назви, а й зміст подальших оповідей. Музичні коди, як звукові системи, зберігають та передають 
інформацію, ефективно готують емоційно-змістовне сприйняття екранних творів глядачами, 
розкривають та підтримують внутрішній емоційно-психологічний зміст екранної дії. Тобто, музичне 
оформлення екранних творів – фільмів і телепрограм, є однією з форм емоційно-змістовного 
кодування.  

Аналізу драматургічних функцій музики в оформленні екранних творів за останні п’ятдесят 
років присвячені роботи різних авторів: музикантів-виконавців, композиторів і музикознавців, 
кінокритиків і режисерів, естетиків і філософів. Наприклад, французькі композитори (А. Онеггер, 
А. Жоліве, І. Бодріє) фіксують практичний досвід з кіномузикою [2, 5]. Дослідженням місця музики 
в естетичній концепції звукового кіно займалися Ж. Аккар, Р. Інгарден, З. Кракауер. 

Монографія директора Інституту музикознавства Варшавського університету Зоф’і Лісси 
«Естетика кіномузики» стала класичним виданням, за яким навчалися і продовжують навчатися 
початківці зі спеціальності «звукорежисура». На думку дослідниці, найдієвішою формою 
музичного-змістовного кодування є фільми з цитуванням музичного фольклору. Ця теза 
підтверджується творчою співпрацею режисера Олеся Саніна і композиторки Алли 
Загайкевич над музичною партитурою фільму «Мамай». Фільм наповнений відчуттям 
музичної природи двох етносів (українського і кримсько-татарського) і двох культур 
(християнської та мусульманської). Музика фільму є повноцінним драматургічним 
компонентом фільму, одним з головних чинників його цілісності. Саме на її основі режисеру 
вдалося реалізувати задум щодо створення фільму в жанрі «кінодуми» [1]. Ексклюзивна 
музична партитура Алли Загайкевич передає колорит місцевості, прикмети часу, яскраве 
національне забарвлення та ідеологічне спрямування, що відповідає виявленню найпростішої 
форми екранної музики – ілюстрації. Фольклорний текст підкреслює візуальний ряд, 
утворюючи з ним єдине кінополотно.  

Емоційно-змістовне кодування в цьому фільмі має на меті розкриття на рівні 
підсвідомості глядача етнічної своєрідності двох народів, ля чого використовуються такі 
форми кодування як автентичний солоспів, автентичний музичний інструментарій, 
автентичні звуки життя. Завдяки синтезу мистецтв (живопис, театр, архітектура, музика, 
літературна основа тощо), які здійснюють одночасний вплив на різні системи людського 
сприйняття, кодування і розкодування змісту фільму будується на трьох рівнях: 
вербальному, аудіальному, та візуальному. 

Історичний ракурс у розвиток кіномистецтва та роль музики в емоційно-змістовному 
кодуванні глядачів здійснюють і українські дослідники. Наприклад, монографія відомого 
українського мистецтвознавця Галини Фількевич «Співдружність муз. Театр – музика – кіно». 
Проблематика кіномузики, яку опановує дослідниця, торкнулася сторінок кіноісторії (музика у 
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творчості Олександра Довженка та праці в кінематографі таких відомих українських композиторів 
як Борис Лятошинський та Ігор Шамо). Крім того, значний обсяг її дослідження присвячений музиці 
українського кіно від німого кінематографа до 80-х років ХХ ст. [4]. 

У каталозі «Музика в кінематографі України» (Київ, 2009) Ольги Литвинової приділено 
увагу авторам оформлення ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України [3]. Її зібрання 
кінокомпозиторів та їхніх кіноробіт розкриває основні етапи розвитку кіномистецтва від стадії його 
зародження до сучасності. На численних прикладах простежуються зміни принципів кодування в 
різних видах кіномузики (імпровізація, компіляція, композиція). Авторка слушно підкреслює, що 
передусім систему кодування екранної музики спрямовано на передачу характеру епохи та пов′язані 
зі зміною духовної парадигми особливості розвитку певних етносів та поколінь народу. З цього 
погляду характерною є екранна діяльність таких визначних кінокомпозиторів як М. Скорик, В. Губа, 
П. Майборода та інші. Особливо впізнаними й такими, що найактивніше виконують кодообразуючу 
функцію, є, на думку авторки включені до музичної партитури фільмів пісні.  

Виразною тенденцією кращої української кіномузики, реалізованої в творчості багатьох 
композиторів, є використання в якості аудіовізуальних кодів регіональних музичних тем та 
інструментів, зокрема карпатського регіону. Значною мірою саме це забезпечило емоційно-
психологічний вплив на глядача стрічок, які належали до української школи поетичного кіно, 
репрезентованої творчістю режисерів С. Параджанова, Ю. Іллєнка, Л. Осики, І. Миколайчука, Б. 
Івченка.  

В сучасному інформаційному просторі все частіше ми звертаємося до Інтернет-ресурсів, де 
можемо виокремити новини про емоційно-змістовне кодування в екранних творах, які пройшли на 
прем’єрних показах. Цікавим проявом емоційно-змістовного кодування  на основі класичної 
музичної спадщини є звернення є жанрове відгалуження музичних фільмів – екранізація творів 
музично-драматичного мистецтва (опера, оперета, балет). Наприклад, опера «Орфей і Еврідіка» 
К. В. Глюка в балетній інтерпретації американської танцівниці і хореографа Піна Бауш. Сюжет 
міфу про Орфея та Еврідіку завжди привертав увагу митців; тільки оперних спектаклів існує 
більше ніж сто. Тому і екранізація «танцопери» (за визначенням П. Бауш) не є виключенням 
із цього списку. У фільмі-балеті-опері П. Бауш кожному персонажу відповідає два сценічних 
виконавця – оперний і балетний – та поєднані два різні театри: балетний і оперний. На екрані 
два Орфея, дві Еврідіки, два Амура з подвійністю акторів у цих образах. Цікавим є 
синтетичне втілення «оперних» душ «балетними» образами. На думку хореографа Піни 
Бауш, душа знаходиться в голосі. В музиці Глюка хореограф відкрила нові грані 
багатозначного філософського кодування сприйняття – подвійність моральності, 
самозречення тощо. 

Міфологічні коди стають нормою для багатьох творів мистецтва. В Іспанії вийшов 
фільм «Орфей та Еврідіка» (2014) режисера Карлуса Падріса. Він порівнює свої новації ХХІ 
століття в інтерпретації міфу з реформуванням у другій половині ХVIII століття оперного 
мистецтва німецьким композитором К. В. Глюком. Карлус Падріс переосмислює міф «Орфей 
та Еврідіка», залишаючись у межах основних подій з перенесенням їх до нових реалій. 
Виконавці стають учасниками дій: музиканти, хор одночасно грають демонів, загиблі душі 
та ін. Середньовічна іконографія та зображення міфічних істот, що залишилися в готичних 
соборах, створили візуальні ефекти з сучасним яскравим освітленням та використанням 
відеопроекцій. Роль Орфея стала жіночою. Всі події відбуваються в руслі часу, але вже 
мають нове забарвлення. Таким чином, режисер за допомогою специфічних виражальних 
засобів посилив кодуючий складник міфотворчості, впливаючи безпосередньо на глядацьку 
підсвідомість. 

Однією з найважливіших форм екранного музичного коду є лейтмотив – проведення 
головної музичної теми, органічно пов′язаної з головними героями або головними подіями.. 
Використання здобутків оперного мистецтва з цього погляду є дуже ефективним, адже переважна 
більшість героїв у більшості опер має свій виразний лейтмотив. Безумовно, ця особливість  
вплинула і на музичне оформлення кінофільмів. Наприклад, в історичному фільмі «Анна і принц» 
(1994, Німеччина, Австрія), як підкреслюють Інтернет-джерела, засобами лейтмотивної оперної 
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системи розкривається історія кохання ерцгерцога Йоганна Австрійського і дочки поштмейстера 
Анни Плохль. Кожен персонаж, подія, місце події мають свою музичну тему-код – лейтмотивну 
систему, характерну для опери. Емоційно-психологічному змісту лейтмотивів відповідають у фільмі 
і тонально-колористичні вирішення візуального ряду, що є безумовною ознакою художності 
кінотвору. 

Тож, у фільмі всі елементи цілого мають своє семантичне навантаження і сприяють 
конкретизації кінотвору в його цілісності. Музичне оформлення екранних творів як одна із форм 
емоційно-змістовного кодування теж пов’язана з багатообразними факторами цілого, але на відміну 
від суто музичних форм (опера, балет), підкорена мистецтву візуальному, утворюючи разом з ним 
специфічну цілісну аудіовізуальну систему.   

 
     
    Список використаної літератури 
  

1. Бреславець Г. М. Особливості музичної драматургії А. Загайкевич (на матеріалі 
музики до кінофільму «Мамай») // Культура України. Випуск 38. – 2012. – Режим 
доступу : http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura38/21.pdf 

2. Лисса З. Эстетика киномузыки / З. Лисса. –М.: Музыка, 1970. – 496 с. 
3. Литвинова О. Музика в кінематографі України Каталог. Частина 1. Автори музики 

художньо-ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України / О. 
Литвинова. – К., 2009. – 450 с. – Режим доступу : http://mau-
nau.org.ua/etnolog/books/zb/mku.pdf 

4. Фількевич Г. М. Співдружність муз. Театр – музика – кіно: Монографія. – К. 
Київськ. нац. Ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – 76 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 



 63 

     Сергій Бадіон 
 
  кафедра кіно-, телемистецтва інституту журналістики 
      Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
     ДО ПИТАННЯ ПРО МУЗИЧНУ ПАУЗУ В ЕКРАННИХ ТВОРАХ 
 
 

Однією з найменш розроблених проблем теорії кіномистецтва є принципова 
відмова авторів  від музики в фільмі. Ця стаття – одна з перших, у якій підіймається це 
питання, що заслуговує на ретельне вивчення в подальших дослідженнях. 

Перш ніж проаналізувати це явище, вкажемо на головні аспекти застосування 
музики в аудіовізуальних творах. 

Як не дивно, але й досі продовжуються дискусії, щодо функціональних 
особливостей та ролі музики в кіномистецтві.  

Принципові ідеї щодо звуко-зорової цілісності звукового кіно, висловлені в 
загальновідомому полемічному виступу С. Ейзенштейна, В. Пудовкіна та Г. Александрова 
"Майбутнє звукового фільму. Заявка" [1] і дослідженні С. Ейзенштена "Вертикальний 
монтаж" на сучасному етапі осмислення цього явища розвинули  В. Горпенко [2], В. 
Маньковський [3], К. Розлогов [4], Л. Рязанцев [5].  На нашу думку найцікавіше 
охарактеризував роль музики в кіно Л. Рязанцев. Він визначає, що головною функцією 
музики та її найвизначнішою особливістю є транслювання почуттів, переживань та 
пристрастей людини і додає, що "… роль музики цим, безперечно, не обмежується. 
Своїми засобами музика здатна передавати думки людини, навіть, абстрактно-філософські 
поняття" [6]. Підтримуючи останнє положення, вкажемо на екранний приклад – фільм 
"Барака" режисера Рона Фріке. 

Однак не слід забувати і те, що музика має й своєрідні зображальні властивості, 
що полягають в асоціативному та імітаційному передаванні вражень від різноманітних 
виявів життя ("Кін-Дза-Дза", реж. Георгій Данелія). 

Музика характеризує персонаж і відкриває його внутрішній світ ("Чудесний 
візит", реж. Марсель Карне), визначає національний і часовий контекст ("Хайтарма", реж. 
Ахтем Сейтаблаєв), коментує хід подій (Автомобіль, скрипка й собака Клякса" реж., 
Ролан Биков), передає авторське ставлення до подій і до героїв ("Аве цезар" реж., Джоел 
та Ітен Коени), створює емоційну атмосферу фільму або його епізодів ("Заповіт", реж. 
Емір Кустуріца). Все це й багато чого ще можна з’ясувати й запланувати на стадії 
виробництва фільму, завдячуючи виражальним властивостям музики.  

Музика в кіно, як показує творча практика, давно перетворилася з виключно з 
фонового, так би мовити, обслуговуючого доповнення на своєрідний об’єкт екранної дії. 
фільму. Музика може просто виконуватися ("Чикаго", реж. Роб Маршалл), долітати 
звідкись здалеку ("Гра на пониження", реж. Адам Маккей), лунати з гучномовця ("Іда", 
реж. Павел Павліковскій) тощо, тобто стосуватиметься, бути частиною саме тих подій, 
про які йдеться в кадрі.  

Принагідно слід згадати максималістське твердження авторів кіно маніфесту 
«Догма-95», яке проголошує: "Звук ніколи не має записуватися окремо від зображення і 
навпаки – не слід використовувати музику, за винятком випадків, коли вона виникає 
всупереч вам – просто звучить на обраній натурі) [7]. Ідеологи Догми-95 в усіх своїх 
творчих виявах дотримувалися постулату повернення до витоків, так званого «чесного 
кіно ("Коханці", реж. Жан-Марк Барр), тобто такого, в якому глядач отримує максимально 
реальну картину дійсності. 

Таким чином можна визначити три великі групи функцій музики в звуковому 
кіно. А саме: ілюстративні (про них було сказано вище), динамічні (поміж іншим 
пов’язують рухомий візуальний образ із мелодикою, ритмічним малюнком та музичною 
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динамікою) ("Лілія назавжди", реж. Лукас Мудіссон), та коментуючи, тобто такі, що 
надають підтексти, створюють настрої, виражають ідеї ("Попіл та сніг", реж. Грэгорі 
Колберт). 

Оскільки синтетичні аудіовізуальні мистецтва кіно й телебачення окрім музики 
використовують й інші види звуку, такі як мова, шуми й тиша, подібної, а то й більш 
детальної класифікації функцій вимагають і вони. Така розробка може викристалізувати 
глобальну класифікацію звукових функцій в аудіовізуальних творах. 

Франсіс Ле, відомий французький композитор і виконавець, лауреат премії 
«Оскар» 1970-го року за музику до американського фільму "Історія кохання", автор 
музики до більш ніж півсотні фільмів, створених такими визначними режисерами як Роже 
Вадим, Клод Лелуш, Теренс Янг, Рене Клеман, Артур Хіллер, Діно Різі, Микита Михалков 
та ін., в одному з нечисельних інтерв’ю розповів: "Коли я пишу музику до фільму, я 
намагаюся абстрагуватися від картинки, від зображення, я не хочу їх дублювати, мені 
здається, якщо в фільмі звучить музика, вона має привнести додатковий зміст і значення в 
твір. Клод Лелуш називає музику актором, і я гадаю, що це прекрасне визначення. Так, 
музика – це окремий актор у фільмі, вона відіграє свою особливу роль, привносить якісь 
свої елементи, свої фарби й нюанси. Лишень уявіть, якщо у вас не склалася музика, то у 
вас може провалитися весь фільм. Необхідно приділяти музиці велике значення. .. Музика 
миттєво створює атмосферу, душу фільму і надає йому фарб" [8]. 

Сьогодні викликає подив той факт, що більшість видатних режисерів німого кіно 
відреагували на прихід звуку в кінці 20-х років минулого століття дуже негативно. Нові 
технічні можливості запису й відтворення звуку викликали невдоволення, недовіру й 
коментувалися як такі, що знищують кіно. 

Однак, час завжди бере своє. Сьогодні вже ніхто не в змозі та й не силах 
протестувати проти звуку в кіно. Для звукового оформлення екранного продукту відомо 
два шляхи: відштовхуючись від зображення, автор підбирає до нього музику із архіву або 
пише оригінальну; або ж, маючи вже готову фонограму, і відштовхуючись від неї, формує 
відеоряд. 

Франсіс Ле описує свою співпрацю з Клодом Лелушем таким чином: "Він (Клод 
Лелуш), сказав мені: "Я перш за все хотів би, щоб ви створили музичні теми легко 
впізнавані та запам’ятовувані, а найголовніше, щоб їх можна було виконати в різних 
музичних стилях. Тобто, якщо ви напишете гарну мелодію, яка відповідатиме цим 
вимогам, ми зможемо озвучити її і симфонічно, і в стилі джаз, і в квартирному виконанні. 
Таким чином, ми використаємо цю музику впродовж всього фільму". Саме тому музика до 
фільмів Лелуша записується в кінцевому варіанті ще до зйомок фільму, ніби тим самим 
програмуючи увесь майбутній фільм". 

І, нарешті, повертаємось до явища, згаданого на початку цієї статті. Багато хто з 
числа видатних режисерів сучасності каже, що музика в фільмі здатна стати великим 
режисером і актором. Однак слід сказати, що історії світового кіно відомі фільми (таких 
випадків порівняно із загальною величезною кількістю кінематографічних творів дуже 
мало, але все ж вони є…), зовсім без музики. Можна нарахувати не менш як 70-т таких 
випадків. У частини з них в титрах навіть присутній композитор, але музика з’являється 
лише на цих же фінальних титрах ("Ніч" та "Червона пустеля", реж. Мікеланджело 
Антоніоні; "Спляча красуня", реж. Джулія Лі; "Старим тут не місце", реж. Джоел та Ітен 
Коени; "4 місяці, 3 тижні й 2 дні", реж.  Християн Мунджіу; "Телемережа", реж. Сідні 
Люмет; "Розетта", реж. Жан-Пьер та Люк Дарденни та ін.). Кінострічки, музика в яких 
відсутня повністю: На західному фронті без змін", реж. Люіс Майлстоун; "Арсен Люпен", 
реж. Джек Конуей; "Птахи", реж. Альфред Хічкок; "Денна красуня", реж. Луїс Бунюель; 
"Дитя", реж. Жан-Пьер та Люк Дарденни; "Забавні ігри", реж. Міхаель Ханеке; "На 
дев’ятому небі", реж. Андреас Дрезен; "Плем’я", реж. Мирослав Слабошпицький та ін.  

Згаданий нами Франсіс Ле прокоментував такі випадки: "Кожен режисер має 
право на власний вибір, створюючи свій фільм за власним смаком. …Загалом, все 
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дозволено. Немає жодних заборон. Якщо режисер вважає, що його фільм має бути без 
музики, лише з діалогами, нехай буде так".   

Мотиви таких режисерських вирішень найчастіше мають три обґрунування. Це 
небажання додавати зайвих трагічних або сентиментальних нот у сприйняття жорстоких 
за змістом фільмів («На Західному фронті без перемін»); стремління передати атмосферу 
реального життя без звуків («Плем′я»), потяг до активізації власного підсвідомого 
трактування глядачем екранної дійсності без авторського емоційного тиску, прихованої 
оцінки («Телемережа). 

Бувають і суто прагматичні випадки, коли через багатослівність тексту в картині 
просто немає місця для музики. 

Але навіть за наявності музичного оформлення дуже часто виникає необхідність 
створити всередині фільму своєрідну паузу, яка повинна активізувати глядацьку увагу. 
Класичний приклад – фільм режисера Жюля Дассена «Рі-фі-фі». Всередині стрічки є 
двадцятихвилинний епізод, в якому злодії здобуваються до коштовностей в сейфі, 
намагаючись зберегти повну тишу. Ця пауза не тільки надзвичайно емоційна, але й 
посилює вплив музичних тем в інших епізодах. Якщо музика неначе дихає і має паузу в 
середині, вона стає ще цікавішою, ніж тоді, коли безперервно звучить за кадром. 
Відсутність музики і можна трактувати як певну паузу. Ця компонента часто буває 
відсутня не через її непотрібність як такої, а саме як пауза. Бо пауза – це частина музики. 
От і виходить, що фільм абсолютно без музики, насправді є фільмом дуже музичним, але з 
музики взята лише найважливіша її складова у вигляді мовчання.  

На жаль, такий художній засіб як тиша, досить рідко вживається в образній 
палітрі аудіовізуальних мистецтв. Але ж за умови достатньо творчого, зваженого й 
вмілого підходу до його використання, відкриваються широкі можливості акцентування й 
загострення уваги на ключових і важливих композиційних моментах драматургії твору. 
Адже одним із засобів звернення прискіпливої уваги до відеоряду й емоційно-смислових 
елементів окрім крупного плану, кольорової гами, моделі освітлення, музичного 
супроводу тощо є й достатньо відчутна звукова пауза. 

У будь-якомі разі найціннішим є гармонійний зв’язок усіх складових – те, що 
називають цілісним екранним образом, і що великою мірою визначає успіх екранного 
твору.  
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 ТИЗЕР  ЯК  СКЛАДОВА ЧАСТИНА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ  
 
      Стрімкий розвиток медіа-технологій веде до збільшення кількості телеканалів. При 
цьому потенційна аудиторія телеглядачів  залишається, як правило, постійною. В цих 
умовах розгортається жорстка конкуренція між  виробниками телепродукції за свого 
споживача.  Робиться це не тільки за рахунок технічного удосконалення зображення, 
використання комп’ютерних технологій,  але й значним підвищенням якості контенту, 
його форми і змісту. Щоб він був привабливим і цікавим для глядача.  
      Одною з таких форм стало застосування телеканалами тизера в художньо-
публіцистичних   програмах, телевізійних ток-шоу і реаліті-шоу. 
    Тизер, в перекладі з англійської (teaser) означає «дражнилка»».  Такий термін 
спочатку використовувався в маркетингу при проведенні рекламних кампаній. Це було 
рекламне повідомлення, в якому свідомо не називався об′єкт реклами для того, щоб 
викликати посилену цікавість споживача. Прийнято вважати, що перші «дражнилки» 
використовувались  у 1906 році  в США для просування бренду MJB Coffee.  До 
кінематографу тизер прийшов у 60-х роках минулого століття у вигляді трейлера – 
відеоролика, який передавав короткий зміст фільму. Різниця між цими короткими 
жанрами екранної реклами чітко вказана в словнику «Види, жанри і типи екранної 
творчості» [Автор Десятник Г.О. – К. : КиМУ, 2013. – 323 с. – С. 312]:  
 «Трейлер – короткий екранний твір, що рекламує прокатний фільм. Зазвичай 
створюється з кадрів рекламованого фільму, до яких іноді додаються відеоматеріали про 
зйомку фільму та його спецефекти. 
 Тизер – трейлер, що монтується з непов′язаних між собою ефектних кадрів, з яких 
неможливо навіть приблизно здогадатись про зміст рекламованого фільму, що повинно 
створювати навколо нього певну інтригу. 
 Інший варіант тизера – захоплюючий трейлер, у якому не називається 
рекламований фільм». 
 На телебаченні тизер прижився саме в другому варіанті, а саме – у вигляді 
цікавого, а якщо можна, то і захоплюючого анонсування теми телевізійної програми, в 
якій з вихідних даних міститься тільки час її показу.  
 Поява  тизера на телебаченні справа зовсім нова і не вивчена. Більш-менш постійно 
його використовують загальноукраїнські канали «1+1» та «ICTV». На інших каналах він 
вживається, але періодично і безсистемно. 
 На відміну від цього, на телеканалі мультимедійної платформи іномовлення 
України «UA\TV» використання тизера в телевізійних програмах є обов’язковим 
елементом програмної діяльності. Телеканал адресований широкій іноземній аудиторії  в 
Європі, арабському світі, Північній та Центральній Америках. Входячи  в інформаційний 
простір  багатьох країн, де існує безліч  вітчизняних та інших іноземних каналів,  
телеканал «UA\TV» змушений активніше, ніж внутрішні українські канали, анонсувати 
власні програми, щоб зорієнтувати  іноземного глядача. Для цього в якості однієї з форм 
реклами використовується саме тизер – коротке повідомлення на початку програми про  її 
зміст. 
    Тобто,  у варіанті UA\TV тизер стає складовою частиною  аудіовізуального твору і 
виконує своєрідну  роль  вступу, мета якого – змусити іноземного глядача продовжити 
безпосередній перегляд відповідної програми.      
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    Наведемо приклади: 
    1. Використовується тематика, яка заманює глядача: смерть, катастрофа, 
надзвичайні події, рідкість, знаменитість, всесвітній рівень особистості або події, 
незвичайність ситуації. Так, наприклад, розпочинається документальний фільм про Лесю 
Українку: 
 «Письменниця й активний діяч українського національного руху Леся Українка 
прожила всього 42 роки. Короткий вік, сповнений безупинного змагання з хворобами. Але 
це було прекрасне життя людини, яка весь свій хист, кожну хвилину свідомого життя 
віддала праці слова. На зламі XIX-го та  XX  століть, Леся Українка була в авангарді тих, 
хто виводив українську літературу на арену світової літератури». 
 2.  З точки зору логіки сприйняття, в формулюванні тизера використовуються  
«розрив шаблону» – парадокс, протиріччя. Саме на такому принципі був побудований 
тизер в документальному фільмі про Володимира Винниченка:  
  «Володимир Винниченко – перший керівник уряду Української Народної 
Республіки.   Особистість багатогранна і водночас суперечлива. В одній людині, здавалося 
б,  поєднувалося непоєднуване. Український патріот і водночас лівий радикал, який 
симпатизував більшовикам Росії, і вбачав у них союзників. Політичний діяч і в той же час 
талановитий письменник, літератор, який тонко змальовував людські характери. Його 
революційні ідеї виявилися недотичними   до подій 1917-1920 років в України. Вони, так 
би мовити, не лягали на реальний політичний грунт. Можливо, саме тому він 
неодноразово подавав у відставку при УНР, Директорії, аж поки в 1920 році остаточно не 
зрозумів, що його покликання не політика, а література. 
 3. Використовуються слова, які роблять сприйняття змісту тикеру емоційнішим: 
найбільший,  таємний, трагічний, антирекорд та інші.  
      Таким напруженим є тизер у фільмі про звільнення Києва від гітлерівських військ. 

  «Звільнення    Києва від німецьких окупантів в листопаді 1943 року, відоме в історії 
як  Київська    наступальна операція,    було складовою частиною битви  за Дніпро –-  
однією з найбільших  у Другій світовій війні. Вона тривала з серпня до грудня 1943 року .  
Стала одною з наймасштабніших військових операцій в світовій історії,  вирізняючись 
залученими силами й засобами, просторовим розмахом.    
     У боях було задіяне близько чотирьох мільйонів чоловік з обох сторін. Лінія 
фронту становила приблизно 1400 км, загальні втрати (вбиті, поранені і полонені) 
складають від 1 до 2,7 млн. осіб». 
 4. Інколи в тизері міститься запитання, на яке потім дається відповідь у телевізійній 
програмі.  Ось приклад з документального фільму про Михайла Грушевського: 
 «Зарубіжні туристи та гості Києва, опинившись неподалік Хрещатика, не зможуть 
оминути одну з головних вулиць, яка носить ім’я видатного  громадського і державного  
діяча, одного з  лідерів української національно-демократичної революції 1917-1920 років 
Михайла Грушевського. А поруч з головним корпусом Київського національного  
університету встановлено пам’ятник Грушевському, до якого у великі державні свята 
покладають квіти сучасні політики. І навіть на купюрі в 50 гривен також зображений 
портрет Михайла Сергійовича. Чому українці так шанують цю історичну постать?» 
 Зрозуміло, що в кожному конкретному випадку при написанні тизера слід  
підбирати відповідну  форму. Але не треба зловживати увагою і терпінням телеглядача. 
Як попереджає російській дослідник А. Мирошниченко [А. Мирошниченко. Работа в 
пресс-службе. Журналистика для пресс-секретарей. – М. : ИД «Медиа-Лайн», Альпина 
Паблишер, 2012. – 192 с. – С. 91]  у сценаристів завжди є спокуса  збільшити емоційність і 
привабливість за рахунок тизера. У таких випадках, як стверджує автор, максимальний  
заряд заманювання інколи затуляє зміст. При цьому глядач відчуває розчарування, тому 
що емоційна реакція не відповідає змістовному наповненню програми. 
 Здавалося б, проблема використання тизеру як жанру програмної екранної 
продукції не така вже й важлива. Але особливості його створення безпосередньо можуть 
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вплинути не тільки на якість сприйняття анонсованої програми, але й на загальну довіру 
телеглядачів до певного телеканалу. Отже, в разі поширення використання жанру тизера 
на вітчизняних авторів рекламних текстів та відеороликів чекає серйозне випробування на 
довіру та увагу телеглядачів.    
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                     Київського національного університету культури і мистецтв 
 
   
   МИСТЕЦЬКИЙ ПОШУК ІВАНА КАВАЛЕРІДЗЕ У ФІЛЬМІ «ЗЛИВА» 

 
 

 Сучасний дослідник творчості кінорежисера, сценариста, скульптора Івана 
Петровича Кавалерідзе Г. Дмитрієва-Буряк зауважує: «В кіно він прийшов несподівано і 
незвично, як ніхто до нього і після нього, – зі скульптурним способом бачення і 
мислення» [1, с. 160]. 
 І. П. Кавалерідзе мав певний плідний досвід роботи у дореволюційному кіно – 
переважно в якості скульптора та художника з гриму. Його часто запрошували до 
київської студії «Світлотінь», де знімали деякі фільми з так званої «Золотої російської 
серії» – екранізації літературної класики. 
 І ось у жовтні 1927 року визнаний у світі мистецтв скульптор випадково зустрів на 
бульварі Шевченка в Києві, добре знайомого по Ромнах заступника голови 
Всеукраїнського кіно-фотокомітету 3іновія Сідерського. Той запросив його до ВУФКУ, 
яке містилося в будинку нинішнього Музея Тараса Шевченка, та запропонував знову 
спробувати свої сили в кінематографі, стати режисером кіно. Це був період, коли за 
браком досвідчених кадрів кіностудії радо зверталися по допомогу до працівників 
суміжних мистецтв. 
 Таких митців було в тодішньому українському кіно достатньо. Згадаймо лише 
художника Олександра Довженка. Але колишні художники, театральні діячі, музиканти, 
письменники і поети здебільшого починали свою кінематографічну кар′єру неначе з 
чистого аркушу. А ось І. Кавалеридзе свідомо прийшов у кіномистецтво як скульптор і 
спробував реалізувати своє об′ємне бачення життєвих образів на двомірній площині 
екрану. Вочевидь, кінокадри він сприймав як певний аналог образотворчих ескізів, 
записавши на титульній сторінці сценарію свого дебютного фільму промовисту назву 
«Офорти до історії Гайдамаччини».     

На превеликий жаль, перший фільм І. Кавалерідзе, названий зрештою «Злива», в 
якому він був не тільки режисером, але й сценаристом і художником,  не зберігся, 
залишившись тільки в окремих кадрах та спогадах. Однак він займає особливе місце в 
історії не тільки вітчизняного, а й світового кіномистецтва, відкривши нові підходи до 
екранної творчості. Сучасний дослідник творчості  митця Р. Синько зауважує: ««Зливу» 
було побудовано на експериментах, що стали б новим словом у розвитку світового кіно, 
коли б картину не знищили у часи чергової кампанії проти формалізму» [2, с.162]. 

Тож більшу частину труднощів, які очікують на дослідників ранньої кінобіографії 
визначного українського кінорежисера, становить саме необхідність розібратися в 
джерелах і причинах виникнення навколо цієї стрічки свого роду «критичної» легенди.  

Сьогодні у «Зливі» нас цікавлять передусім не ті чи інші вади фільму, а мистецько-
революційна спроба збагатити кіномову новими гранями, спроба, особливо важлива для 
20-х років ХХ століття розвитку вітчизняного кіномистецтва, коли робилися ще тільки 
перші кроки в оволодінні високим мистецтвом поетичного узагальнення. 
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Перше повідомлення про фільм з’явилося в грудневому номері журналу «Кіно» за 
1928 рік: «Відомий український скульптор І. Кавалерідзе, що перейшов працювати тепер 
до ВУФКУ, розпочав ставити на Одеській кіно-фабриці експериментальний фільм 
«Злива». В головних ролях знімаються актори І. Мар’яненко, М. Малиш-Федорець, С. 
Чарський та інші. Знімає фільм оператор О. Калюжний, що вживає для зйомок низку 
нових технічних засобів, невідомих до цього часу в радянській кінематографії» [3, с. 14]. 
Це повідомлення було проілюстроване кадром з фільму. На фотографії – актор С. Шкурат 
в ролі селянина Івана.  
 В анотації до стрічки «Злива», надрукованій у першому томі найбільш повного 
щодо вміщених у ньому відомостей каталогу «Радянський художній фільм», читаємо: 
«Про селянське повстання у XVIII ст. на Україні під керівництвом Максима Залізняка та 
Івана Ґонти. 
 Історія «гайдамаччини» стала для авторів фільму приводом для 
експериментаторських пошуків у галузі кіномови: зйомки на тлі чорного оксамиту, 
підкреслена статичність кадрів, застиглі скульптурні композиції, заміна драматичних 
колізій зібранням «кіноофортів», що ілюструють історичне минуле» [4, с. 331.]. 
 Більш-менш вірогідне уявлення про фільм знаходимо у Ол. Кесельмана (збережено 
авторську орфографію): «Молодий режисер Кавалеридзе для своєї першої робити в кіно 
поставив собі не легке завдання. У своєму фільмі «Злива» він охоплює весь двохсотлітній 
період гайдамаччини, починаючи з Гонти і Залізняка і кінчаючи останніми днями 
гайдамаччини – падінням директорії. Мета його фільму показати безвихідне становище, 
що в нього завели селянство Гонта й Залізняк і що вийти з нього пощастило лише в 1920 
році. Незабутній маніфест Радянської влади, що починався словами «Україні не потрібні 
пани ні свої, ні чужоземні», відзначив собою останній день гайдамаччини на Україні» [5, 
с. 13]. Ця стаття була проілюстрована фотоколажем кадрів з фільму «Злива». 
 Варто звернути увагу на те, що сценарій «Зливи», за визнанням самого автора, був 
написаний під впливом вистави Л. Курбаса «Гайдамаки» у театрі «Березіль». Ця вистава 
захопила І. Кавалерідзе відсутністю на сцені будь-яких зайвих аксесуарів, що робило 
кожний рух і слово дійових осіб особливо вагомим і значним. За свідченням сучасників, 
постановка Л. Курбаса – це романтична і поетична вистава у повному розумінні цього 
слова: в якій акторам була притаманна підкреслена, дещо скульптурна пластика з певним 
тяжінням до символіки жесту та мізансцен [6, с. 120].  

Те, що автор «Зливи» не заперечує прямого наслідування, переконуємось із 
спогадів самого Івана Кавалерідзе: «Зараз подивився у Курбаса «Гайдамаків» і прийшов в 
захват. Яка висока культура! Не боюся бути чиїмсь послідовником: «Гайдамаків» ставив 
би! 

– Ставте! Давайте сценарій! 
Я накидав в записнику свої пропозиції і показав Сідерському, він їх схвалив» [7, с. 

89].  
С. Зінич та Н. Капельгородська звернули увагу на те, що зв'язок фільму «Злива» з 

поемою Т. Шевченка «Гайдамаки» можна вбачати лише у певній спорідненості стилістики 
фільму і поставленим Л. Курбасом спектаклем: «Вважати «Зливу» екранізацією 
шевченківської поеми неправильно. І. Кавалерідзе зображує в ряді епізодів свого фільму 
ту ж саму епоху, що й Т. Шевченко, але обирає інших героїв, по-своєму трактує 
історичний матеріал, щоб показати… закономірний фінал багаторічної боротьби 
трудящих України за незалежність і щастя [9, с. 51]. 

А далі у цих же авторів читаємо: «Непорозуміння відносно змісту кінокартини І. 
Кавалерідзе має, як з'ясувалося, певну «документальну» підставу. В архіві митця є 
кіноафіша, випущена ВУФКУ в зв'язку з виходом на екрани «Зливи», де один з 
персонажів стрічки – Ієремія (тобто Вишневецький) був, внаслідок помилки, 
перейменований на Ярему, що давало підставу вважати його за Галайду. Кіноафіші 
широко розповсюджувались у такому невиправленому вигляді, даючи окремим критикам 
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нагоду вбачати пряму тотожність дійових осіб «Зливи» з героями «Гайдамаків» Т. Г. 
Шевченка. 

Цариця Катерина II з її черговим фаворитом Понятовським, губернатор Умані 
Младонович, його красуня дружина, селянин Івась та інші герої фільму І. Кавалерідзе – 
самостійно вирішені, надихані історією персонажі, яких ніяк не можна назвати 
ілюстрацією до будь-якого літературного твору» [9, с. 51]. 

В зв’язку з цим, звернемося до праці  С. Дубенка «Тарас Шевченко та його герої на 
екрані». Міркуючи над  ідейно-художнім аналізом кінофільмів, присвячених Шевченку і 
втіленням  героїв його творів в екранному видовищі, автор зауважує: «В усіх розглянутих 
випадках екранного втілення літературних героїв титри завжди, обов'язково 
повідомляють, що фільм знятий «за твором», «за мотивами», «за Шевченком». У «Зливі», 
«Коліївщині», «Прометеї» нічого такого не зазначається, хоч від Шевченка в них узяті 
деякі образи, ідеї, уривки поезій і т. ін. Однак твори І. Кавалерідзе ніяк не можна назвати 
знятими «за мотивами», а тим більше – «екранізаціями». Це своєрідна група картин, що 
виникла в умовах, коли сценарист, беручи за основу творчість великого співця і 
використовуючи окремі його образи та ідеї, будує сценарій довільно, створює нові 
характери, виходячи з власного творчого задуму її не дбаючи про адекватність передачі на 
екрані сюжету твору, про відповідність героїв літературним прототипам» [10, с. 131–132].  
 Зауважуємо, що «Злива» відрізнялася від основної маси тодішніх фільмів. У 
відгуках на фільм рецензенти відзначали, що «переказати його зміст неможливо», 
підкреслюючи цим драматургічно незібране нагромадження подій.  

Сам Іван Кавалерідзе  ставився до своєї роботи досить критично й вимогливо. 
Намагаючись обґрунтувати сценарій та вирішення майбутнього фільму, він 
висловлювався так: «Тоді сценарних курсів не було. Я не знав, як треба писати сценарій, 
але справа підказувала, що головне не сценарій, а фільм, що його треба бачити, до деталей 
живо уявити, записати...» [7, с. 90]. 
 Бажання надати кіномові більшої розмаїтості та образності свідчать зафіксовано в 
спогадах митця. «Мені захотілося зробити спробу, – зазначає І. Кавалерідзе, – поєднати 
мистецтво скульптури з фотографією. Світло й тінь... Ось воно те, що могло мене вабити у 
цьому новому для мене мистецтві. Світло – мій різець... Не «пір'я» і «віники», тобто 
краєвиди, дерева, водичка, а монументальні постаті, виразні характери, опуклі форми 
вабили мене» [8 , с. 28], – згадує далі режисер. 
 Режисер будує дію фільму  на контрастному протиставленні дійових осіб на два 
антагоністичні табори – трудящих і гнобителів. Він реалізує цей прийом не тільки  
зіставленням двох протилежних за своєю класовою суттю персонажів, але й зовнішністю 
людських постатей: «Пан і Орач... дві скульптури. Присутність їх разом в одному 
виставочному залі уже викликає уявлення про соціальний конфлікт» [7, с. 47]. 

 Варто звернути увагу на те, що як і в скульптурі, режисер переконливо висловлює 
на екрані суть, не вдаючись до жодних пояснювальних подробиць. Тому й героїв він 
показав у незвичний для екрана спосіб: глядачі ніби знайомляться у виставочному залі з 
роботами скульптора (кінокамера то наближалася до дійових осіб, то віддалялася від них). 
Кожний кадр фільму закликав глядачів до активних роздумів над побаченим. Імператриця, 
дворяни, їх лакеї, польська шляхта, нагадували іграшки з музею старовини. Катерина II 
мала, наприклад, вигляд мармурової статуї, а панночки, що танцюють менует, 
асоціюються з ляльками. Вони одноманітно рухаються, ніби виконуючи волю якогось 
механізму. В зв’язку з цим акторам робили білий грим, і вони здавалися безкровними 
маріонетками. Інакше зображено народ: його представники схожі на оживлені бронзові 
монументи. Акторів гримували «під бронзу», надаючи їм земляного або металевого 
відтінку. Тому у фільмі було два види умовного гриму для всіх дійових осіб – темний для 
пригноблюваних і білий для тих, що пригноблюють. Немає сумнівів, що це рішення є 
прямим продовженням дореволюційної практики І. Кавалеридзе – художника з гриму. 
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 В ролі Орача Івася та Червоноармійця  успішно дебютував Степан Шкурат. «Цю 
«спину» я спеціально привіз з Полтавщини, – читаємо у І. Кавалерідзе, – відмовившись в 
Одесі від «спин» заслужених. Привіз пічника бог знає звідки заради спини його, ручищ 
його,  душевної простоти і доброти, заради широкого обличчя Микули Селяниновича» [7, 
с. 91]. 
 Варто звернути увагу на те, що Ґонту грав Іван Мар’яненко. Акторові 
курбасівського театру «Березіль» було нелегко призвичаїтися до вимог німого кіно, а го-
ловне – до стилю стрічки, коли доводилося відмовитися від суто театральних здобутків, 
яких він досяг в аналогічній ролі на сцені.  
 Актор у фільмі мусив знайти новий ритм руху і жестів свого героя, зберігши лише 
зовнішній вигляд – величність і монументальність театрального персонажа. Адже І. 
Кавалерідзе постійно попереджав, що постать Ґонти у фільмі – скульптура, яка не 
потребує акторських і театральних «гримас». На жаль, шукаючи нових акторських 
виражальних засобів, І. Мар’яненко, не спромігся остаточно подолати театральність. І це 
дало підстави деяким критикам вважати, що роль йому не вдалася. 
 Фільм починався з епізоду, що зображав двох червоноармійців, які готуються 
штурмувати Сиваш. Вдивляючись у далечінь, вони згадують минуле, що проходить перед 
глядачем. Звідси – екскурс у XVIII століття, розповідь про волелюбних повстанців, 
очолених Залізняком і Ґонтою. Живий зв'язок часів – така наскрізна ідея його твору. Щоб 
підкреслити цю думку, режисер доручив виконувати роль Івася і червоноармійця – 
представників XVIII і XX століть – одному й тому ж актору – С. Шкурату. 
 Багато писали також про епізод, де було змальовано повстання селян. Зняті 
подвійною і потрійною експозицією люди ритмічно просувалися тут на невеличкій пло-
щині у різних напрямках. Їхні постаті висвітлювалися рухливими променями прожекторів, 
що виринали з темряви й швидко зникали, створюючи враження могутньої, невгамовної 
зливи – народного гніву. Думається, що звідси і назва фільму «Злива». 
 Оригінальна й кінцівка стрічки. Зміна епох, революційний катаклізм передані за 
допомогою вихору кубів. Серед них зрештою закружляли колеса возів і фаетонів, на яких 
пани намагалися врятуватися від повстанців XVIII століття. Рух кубів набуває шаленого 
темпу в тих кадрах, де з'являються автомобілі буржуазії, власники яких втікають від 
революції. 
 І. Кавалерідзе, який був також і художником фільму, зробив спробу наблизити 
зображення на кіноплівці до виразності скульптурних композицій. Саме тому «Злива» 
повністю знімалась у павільйоні розміром тридцять метрів на двадцять. Режисер 
відмовився від натуралістичних декорацій (їх замінили геометричні куби і брили) та від 
усього зайвого в оформленні і визначав місце дії за допомогою самих образів героїв, їх 
одягу, влучно знайдених деталей, використав тло, що дозволило рельєфно сформувати 
обличчя і фігури героїв. Світлотінь у русі підкреслювала скульптурність персонажів.  
 Важливим елементом пластичного вирішення фільму було виразне тло: чорний 
оксамит і сукно, що створювали ілюзію неба, туманної далечини, відображення у воді, 
допомагало краще показати не тільки окремі деталі одягу й інтер'єрів, а також дію в 
самому кадрі. Плуг, запряжений круторогими волами, відходив від кінокамери так, що 
створювалося враження, ніби попереду велична далечінь, неосяжний простір.  

Помітну роль грали й окремі аксесуари реквізиту. Коромисло, наприклад, означало, 
що дія відбувається в селянській хаті, а інкрустований складними візерунками столик чи 
порцеляновий курильник свідчили, що йдеться про покої Катерини II. 
 Варто звернути увагу на те, що здавалося на початку зовсім чужорідним для 
кінематографа і підходило скоріше театру, дало зрештою цікаві наслідки. Відмова від 
реалістично-побутових декорацій була сміливим пошуком нової поетики екрану. В 
світовому кіно це була перша спроба. Замість землі обігравались спеціально замовлені 40 
дерев'яних брил і плит, що були офактурені під землю та прикріплені до підлоги завісками 
з матерії. І. Кавалерідзе підкреслював необхідність такого заходу для додержання єдиної 
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стилістики твору: «Справжня земля розсипається і падає, як вона хоче, а не так, як хоче 
цього режисер. Режисер хоче, щоб глиби підіймалися великі, вставали грізно і падали, 
створюючи чергуванням світла й тіні потрібний ритм. 
 Глиби ці малюнком і розміром повинні бути виліплені у такому характері і в такій 
пропорції щодо волів і орача, щоб справити враження, ніби це все могутня мати – сира 
земля, казкова, а не «фотографічна», невиразна в порівнянні з херсонськими билинними 
круторогими волами й богатирською спиною Степана Шкурата – Орача» [8, с. 48].  
 Той факт, що Кавалерідзе у «Зливі» розроблено унікальну зображальну систему – 
синтез скульптури та кіномистецтва, де формотворчим елементом було світло, 
десятиліттями викликає і захоплення, і суперечку. Деякі критики проголошували подібні 
експериментальні пошуки в галузі форми несумісними з соціальною значимістю екранних 
образів. Інші, навпаки, вважали винайдені прийоми чужорідними для кіно взагалі, вони 
вбачали в них лише цілковите порушення всіх звичних кінематографічних форм.  

Однак в тодішньому кіносвіті новаторство фільму було сповна оцінене, як 
важливий пошуковий етап розвитку нової екранної мови. Під час публічного перегляду 
фільму в Москві жартували: «Досі наше кіномистецтво було на трьох ногах – Ейзенштейн, 
Пудовкін і Довженко. Тепер вона має чотири, бо з'явився Кавалерідзе».  
 Розглянувши характер першої роботи І. Кавалерідзе, доцільно визначити її місце у 
творчому доробку самого режисера. «Злива» не тільки засвідчила на екрані неабиякі 
здібності автора, а й дала йому можливість зрозуміти саме специфіку кіномистецтва, його 
творчі закони й технологію.  
 І тут не можна не звернути увагу на органічну єдність творчих пошуків режисера-
початківця Івана Кавалеридзе та досвідченого на той час вічного шукача мистецької 
правди оператора Олекси Калюжного. На жаль, його значення для формування екранної 
особистості І. Кавалеридзе до останнього часу було абсолютно недосліджене. Причинами 
цього, безумовно є обставини трагічного життя Олексія Васильовича Калюжного (1899 – 
1938), зрозумілі з дати його смерті, а також суб′єктивний фактор. Незважаючи на 
величезну повагу до фахівців, які провели всі основні дослідження життя й творчості 
Івана Петровича Кавалеридзе, слід вказати на те, що шановні засновники Фонду Івана 
Кавалеридзе кінознавець Нонна Михайлівна Капельгородська та кінорежисер Ростислав 
Олександрович Синько сформувались у родині Івана Петровича. Це аж ніяк не применшує 
їх внеску в дослідження творчої спадщини видатного кінорежисера та скульптора, але 
залишило поза увагою його творче оточення – передусім творчість кінооператорів Олексія 
Калюжного та Михайла Топчія, яка складає органічну єдність з екранними пошуками І. 
Кавалеридзе.   
 – Кінець 1928 року, Одеса, готель «Лондонський». О восьмій вечора до мене в 
номер прийшов Олексій Калюжний   – оператор Одеської кіностудії . Пішов він від мене о 
шостій ранку. Калюжний – молода людина, освідчена, талановита; видатний оператор. 
Цілу ніч ми проговорили про те, як і що ми будемо робити, фантазували, мріяли як діти... 
Говорили, говорили і разходитися не хотілося... Тепер смішно згадувати  ті речі, про які 
цікаво було розмовляти тоді» [7. 89–90]. 
 Олексій Васильович Калюжний (1899 – 1938) – фотограф, кінокореспондент 
ВУФКУ, оператор кількох етапних фільмів Одеської кіностудії, фанатично прагнув 
передавати зміст фільмів виключно через емоційність екранного зображення. Одним з 
перших в українському кіно він динамізував камеру, застосовував вигадливі технічні 
пристрої, які дозволяли зробити кіноосвітлення дійсно мистецьким виражальним засобом. 
Саме тому ідеї «скульптурного» фільму, висловлені І. Кавалеридзе, знайшли в О. 
Калюжного повне розуміння і саме він був тим єдиним українським кінооператором, який 
був зданий не тільки реалізувати ці ідеї, але й розвинути їх.  
  Зокрема, О. Калюжний разом зі своїм асистентом і співоператором Михайлом 
Топчиєм забезпечили створення унікальних кадрі «Зливи», які містили 32 (!) експозиції. 
За допомогою такої багатошаровості режисер і оператор, зокрема, домоглися створення 
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екранного образу численного повстанського війська, хоча в їх розпорядженні було лише 
два десятки учасників масових сцен. 
 На жаль, захопленість режисера та оператора висловити глибокий ідейний зміст 
переважно через зображення, недооцінка виражальних можливостей кіномонтажу 
поглибили складність сприйняття фільму тодішнім глядачем, через що в масовий прокат 
його не запустили. 
 У подальших фільмах – «Коліївщина», «Перекоп», «Штурмові ночі», «Прометей», 
які стали справжнім початком українського історичного кіно, І.П. Кавалеридзе врахував та 
здебільшого подолав пов′язані з експериментуванням крайнощі свого творчого методу. І 
велику допомогу в цьому надав йому Михайло Топчий – учень та асистент О. Калюжного 
на зйомках «Зливи». 
 Як і у всіх українських кінорежисерів «німого» кіно, початковою школою 
екранного фаху став для Івана Петровича Кавалеридзе перший фільм. Але на відміну від 
всіх його колег по кінематографічному цеху, цей перший фільм одразу відкрив мистецтву 
кіно самобутнього творця із власною, неповторною стилістикою екранного світобачення. 
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Хронологічні межі даної розвідки – 1939-1957 рр., обрані не випадково: 1939 рік – 

рік проведення першої телевізійної трансляції на території України, а 1956 року 
телевізійне мовлення в Україні стало регулярним.  

1937 року  в Києві розпочалися науково-технічні роботи з монтажу, освоєння та 
введення в експлуатацію системи «механічного» телебачення [1, с.23]. Цей факт 
підтверджує повідомлення в газеті «Пролетарська правда», яка сповіщала: «У приміщенні 
радіобудинку розпочато будівництво першого в Україні телевізійного центру. Для студії 
та апаратних виділено п’ять найкращих кімнат. Тут будуть розміщені апаратні 
телецентру, грамзапису і відтворення тонфільмів» [9].  

У дослідженні В. Цвіка «Украинское телевидение: опыт, практика и проблемы» 
розміщена інформація про  статтю «Перша телепередача київської газети «Більшовик» від 
1 лютого 1939 року: «…в 12 часов дня в Киевском радиодоме состоялась первая 
официальная проба телеперадачи в эфир» [8, с.11].  

Між вищевказаними двома датами немає протиріч. Перша офіційна проба передачі 
зображення в ефір у Києві дійсно відбулася не 10, а 1 лютого 1939 року. Підтверджує цю 
інформацію невеличка замітка в газеті «Більшовик» під назвою «Перша телеперадача» від 
1 лютого 1939 року  (№25) «о 12 годині у Київському Радіодомі відбулася перша офіційна 
спроба телепередачі в ефір. Передача тривала 40 хвилин. За цей час в ефір були показані 
портрет товариша Орджонікідзе, різноманітні написи (титри) тощо» [10]. А вже 8 лютого 
1939 року фотохроніка офіційного урядового агентства РАТАУ повідомила, що 
«…побудовано телецентр, який найближчим часом буде діяти» [8, с. 11]. 

12 лютого  1939 року в центральній радянській газеті «Правда» з’явилася така 
публікація: «Вчора увечері після технічних випробувань відбулася телеперадача із 
завершеного дня Київського телецентру. В студії телебачення виступали соліст київської 
опери тов. Азрикан і скрипаль київського радіокомітету тов. Басов… Передача тривала 15 
хвилин..» [4, с. 109].  

Вибір виконавців був невипадковий – Арнольд Азрикан був улюбленцем київських 
меломанів. Його рідкісний драматичний тенор прикрашав майже всі опери на 
передвоєнній сцені Київського українського академічного театру опери і балета ім. Т.Г. 
Шевченка. Разом із солістом радіокомітету Басовим він блискуче виконував і українські 
народні пісні, деякі з яких залишилися на унікальних платівках. 

Телебачення тих років було суцільним експериментом. Велися трансляції на 
хвилях радіомовної станції РВ-9 на  з мініатюрної студії, яка знаходилась у колишньому 
будинку Українського радіокомітету на Хрещатику. Т. Щербатюк зазначає, що в умовах 
імпровізованої  студії, де підручними засобами забезпечували звукоізоляцію та 
використовували для освітлення величезну кількість ламп, що інколи доводило 
температуру повітря до 35 радусів, творилася історія [5, с. 43].  

Телевізійні екрани 1930-х  були маленького розміру й давали нечітке, мерехтливе 
зображення у зелених тонах [11, с. 243]. Звісно, у порівняні з сучасною технікою, 
тодішній телевізор був надто примітивним. Тодішня нечисленна аудиторія перших 
трансляцій, яка складалася з кількох десятків власників телеприймачів, керівників 
державних установ, глядачів у кількох робітничих клубах, могла побачити і почути 
уривки з театральних вистав,  виступи відомих діячів мистецтва. Безумовний інтерес 
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являє розміщена на шпальтах щотижневої газети «Радіопрограми» за 1939 рік перша в 
Україні програма телевізійних передач на тиждень. У № 19 за квітень 1939 року  бачимо 
перелік телепередач. Наприклад, 20 квітня – «Сцени з опер «Тихий Дон», «Піднята 
цілина»; 24 квітня – «Гумор і сатира» [12]. 

Все це стало можливо завдяки тогочасним ентузіастам телебачення: начальнику 
першого київського телецентру А. Овруцькому, диктору радіо і телебачення та за 
сумісництвом помічнику режисера Е. Пресич, музичному редактор С. Кролю та 
невеличкій бригаді техніків [5, с.45]. Перервала освоєння можливостей телебачення війна. 
Восени 1941 року будинок Українського радіо, а з ним  телецентр,  було зруйновано.  

Після закінчення війни, а саме 1947 року, почалися роботи з проектування, а від 
1949-го – будівництво третього в країні (після Москви і Ленінграда) телецентру в Києві [2, 
с.15]. Нове київське телебачення вже було електронним, оскільки механічні способи на 
той час безнадійно застаріли.  

На Хрещатику, 26 з використанням приміщень недобудованої перед війною 
телефонної станції було побудовано студійно-апаратний комплекс. Трохи вище – 180-
метрову вежу. Передавальна станція розміщувалася на вулиці Малопідвальній, 13.   

6 листопада 1951 року Київський телецентр було введено в експлуатацію. Він став 
першим у світі телекомплексом, оснащення, якого від початку розраховувалося на 
високоякісний стандарт 625/50 [4, с. 180]. Про трудомісткий період введення у дію 
київського телецентру пише в автобіографічній книзі «Шляхи мої довгі телевізійні»  Ю. 
Омельяненко, один із перших телефахівців на українському телебаченні: «…під моїм 
керівництвом була створена група майбутніх експлуатаційників. Завданням їх стало 
ознайомлення з конструктивними та електричними схемами та й з телебаченням взагалі» 
[13, с.126]. 

Київський телецентр на Хрещатику по праву вважався унікальною спорудою, він 
вперше був повністю устаткований обладнанням вітчизняного виробництва. Упереджене 
на початку ставлення іноземних телевізійних фахівців до радянської техніки  змінилося на 
схвалення  та успіх. Так, інженерно-технічні працівники з Польщі, Болгарії, Румунії  
перед введенням у дію своїх телевізійних систем проходили практику на Київському 
телебаченні, яке швидко перетворилося на своєрідний навчально-методичний полігон [6, 
с.187]. 

Варто зазначити, що К. Алексєєв, заступник голови Держтелерадіо УРСР у 1960-
1970-х рр., який вводив в експлуатацію столичний телецентр, на запитання кореспондента 
«Литературной газеты» у 1952 році зазначав, що «При конструюванні і побудові, внесено 
чимало технічних поліпшень порівняно з центрами, що працюють у Москві та Ленінграді. 
Всі випробування показали, що якість наших передач, особливо зображення, стоїть вже 
зараз, під час іспитового періоду, на високому рівні» [6, с.188].  

Окрім К. Алексєєва серед інших «першопрохідців» київського телебачення, варто 
назвати Миколу Пащіна, першого директора студії. Про нього згадує і Т. Щербатюк: 
«кандидат мистецтвознавства, ерудована людина з тонким розумінням творчих і 
технічних проблем маловідомого на той час засобу зв’язку, інформації і пропаганди – про 
це свідчать дві його цікаві брошури про організацію телепередач, що вийшли в Києві і 
Москві в середині 50-х років, коли про телебачення ще ніхто не писав» [5; 6]. Посаду 
головного режисера та художнього керівника студії займав заслужений діяч мистецтв 
УРСР Михайло Казневський – висококультурний театральний режисер, учень творчої 
майстерні О.П. Довженка. Першим художником студії був ветеран українського кіно 
Соломон Зарицький. Ще 1919 року він оформлював перші українські агітфільми; одним з 
перших у радянському кіно почав використовувати декорації як елемент комбінованих 
зйомок. Ім′я С. Зарицького стоїть у титрах таких відомих стрічок як «Джиммі Хіггінс», 
«Хліб», «Велике життя» (1 серія). 


