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ВСТУП
Інтенсивний розвиток телевізійного виробництва, стрімке збільшення кількості
телевізійних каналів, поглиблення суспільно важливих завдань, які постають перед
національним
телевізійним
мовленням,
поступова
активізація
в
Україні
кінематографічного процесу ставлять нові, важливі завдання перед системою вищих
навчальних закладів, які готують фахівців для вітчизняного кіно і телебачення.
Між тим, незважаючи на тривалий час розвитку цього напрямку педагогіки, в
ньому існує чимало серйозних проблем і невиконаних завдань, які потребують
подальшого вдосконалення як усієї системи екранної педагогіки, так і її окремих
напрямків.
Зокрема, на нинішньому етапі важливо узагальнити існуючий у цій галузі досвід,
накреслити головні напрямки подальшого вдосконалення національного, а також
запозичення та переосмислення перспективного іноземного досвіду.
На жаль, ця галузь загального кінотелевізійного процесу майже не висвітлена, за
винятком
фундаментальних
досліджень
історії
української
кінопедагогіки, проведених останніми роками професором О.В. Безручко, архівних
розвідок Р. Росляка та узагальнення досвіду викладання кінотелережисури й майстерності
телевізійного ведучого, проведеного колективом кафедри кіно-, телемистецтва Інституту
телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету.
Збірка статей «Кіно-, телемистецтво як навчальна дисципліна та методика її
викладання», підготовлена колективом кафедри кіно-, телемистецтва Інституту
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за участі
екранних педагогів Інституту екранних мистецтв Київського національного університету
театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, Інституту кіно і телебачення Київського
національного університету культури і мистецтв, Інституту телебачення, кіно і театру
Київського міжнародного університету, – одна з перших спроб висвітлення колективного
досвіду в галузі підготовки сценаристів, режисерів, операторів кіно і телебачення, ведучих
телевізійних програм.
Кожна зі статей не тільки розкриває власний погляд авторів на поставлену в збірці
проблему, але в цілому відповідає загальному погляду кафедри як науково-методичного
осередку на особливості сучасного етапу розвитку української екранної педагогіки.
Як додаток публікується мовою оригіналу стаття словацького дослідника засобів
масової комунікації та сценариста документального кіно доктора Антона Філло, метою
якої є інформування про сучасні європейські погляди на стан і завдання масс-медіа,
органічною частиною яких є телебачення та кінематограф.
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ПІДГОТОВКА В УКРАЇНІ ФАХІВЦІВ ТВОРЧИХ ЕКРАННИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ТЕРМІНИ, ІСТОРИЧНА СПЕЦИФІКА,
СУЧАСНИЙ СТАН
Виховання підростаючого покоління кожного народу має як загальнолюдські, так і
специфічні риси, пов’язані з аспектами історичного розвитку, традиціями, особливостями
національного характеру тощо. У зв’язку із цим значний інтерес становить специфіка
виховання молодих митців екрана в Україні.
Слово «кіношкола» складається з двох частин: «кіно» і «школа». В «Енциклопедії
сучасної України» зазначено, що «кіно – частина складних слів, що вказує на зв’язок із
поняттям “кінематографія”» [7, с. 184]. Отже, кіно – скорочене від «кінематограф» (від
грец. kinema, kinematos – рух та gгарhо – пишу, зображаю), що його в праці «Кино:
энциклопедический словарь» розшифровано як «комплекс устройств и методов,
обеспечивающих съемку и демонстрацию фильмов» [8, с. 179]. С. Тримбач в однойменній
енциклопедичній статті дає таке визначення: «Кінематографія – галузь культури й
економіки, що здійснює виробництво фільмів… та їх демонстрування… глядачам» [7,
с. 177]. Змістовним є і визначення терміну «кіно», запропоноване С. Тримбачем: «Вид
мистецтва, який за допомогою кінематографічної техніки, оперуючи рухомими
зображеннями і звуком, відтворює реальну дійсність у художніх та художньодокументальних образах» [7, с. 191–192].
Термін «школа» має грецьке, а також латинське походження та перекладається як
«дозвілля, заняття на дозвіллі, те, чому присвячується дозвілля, місце цих занять» [4,
с. 237]. Під час міграції з однієї культури в іншу цей термін набув багатьох значень – як
широковживаних, так і вузькоспеціалізованих. Найуживаніші нині три значення:
1. «Навчально-виховний
загальноосвітній
заклад;
приміщення,
де
він
розташований, колектив учнів, учителів навчально-виховного закладу» [20, с. 979].
2. «Спеціальний навчальний заклад, училище, курси і т. ін., де здобуваються
професійні знання, кваліфікація» [14].
3. «Система практичних прийомів вивчення, засвоєння чого-небудь, оволодівання
чимсь» [14]. С. Ожегов надає схоже трактування: «Выучка, достигнутый в чем-нибудь
опыт, а также то, что дает такую выучку, опыт» [15, с. 779]. В. Даль розшифровує цей
термін у більш образному варіанті: «Всякое положение человека, где он волей-неволей
приобретает находчивость, опытность и знание» [5, с. 430].
4. «Набування знань, досвіду, навичок, а також сам набутий досвід, практичні
знання» [14].
5. «Напрям у науці, мистецтві, літературі, суспільно-політичній думці, що
ґрунтується на спільних поглядах, принципах тощо» [19, с. 983–984]. С. Безклубенко
доповнює єдність основних поглядів ще й «спадкоємністю основних принципів, методів
творчості» [4, с. 237]. С. Ожегов розшифровує цей пункт: «Создать свою школу в науке»
[15, с. 779]. Наприклад, візантійська школа живопису, школа Леся Курбаса або ж,
наприклад, школа документального кінематографа В. Небери, чиї засади його учні,
сучасні українські кінорежисери-документалісти Г. Шкляревський, Ю. Терещенко,
С. Буковський та інші, передають наступним поколінням режисерів як за допомогою своїх
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фільмів, так і в спеціалізованих навчальних закладах, де готують фахівців екранних
мистецтв.
Ще один приклад української кіношколи як напряму в мистецтві кінематографа, що
ґрунтується на спільних поглядах і принципах: запровадження мистецьких засад
театральної школи Леся Курбаса в українську школу екранних мистецтв у майстернях
акторів-режисерів колишнього секретаря режисерського штабу мистецького об’єднання
«Березіль» Михайла Верхацького, учні якої у свою чергу проводжують бути, за образним
висловом випускника цієї майстерні Віктора Кісна, «живим ланцюгом поколінь». Ідеться
про мистецьку лінію Лесь Курбас – М. Верхацький – В. Кісін – В. Вітер – сучасні
студенти. [12, с. 183]. Або ж О. Довженко – В. Довбищенко – В. Денисенко –
В. Криштофович. Передавання досвіду зйомок фільмів в Україні від майстра до вчителя, а
після набуття останнім достатнього досвіду – передача його наступному поколінню
українських митців, які у свою чергу передадуть своїм учням і т. д. – традиційний шлях
формування принципів кіноосвіти в Україні.
О. Мусієнко надає таке визначення цього терміна: «Кіноосвіта (від кіно… та
освіти) – система навчально-виховних заходів у галузі кіномистецтва; система закладів і
установ, які здійснюють підготовку фахівців для роботи у сфері кінематографа» [13,
с. 199].
Кінематографічна освіта (кіноосвіта) є складником мистецької освіти. Система
мистецької освіти, як зазначає О. Безгін, «складається з початкової мистецької підготовки,
яка включає навчання у школах естетичного виховання (музичні, художні,
багатопрофільні школи мистецтв), відвідування різноманітних музичних, художніх і
театральних студій, середню спеціальну культурно-мистецьку освіту, одержану
переважно у багатопрофільних культосвітніх училищах, коледжах музичного і
образотворчого профілю та завершену культурно-мистецьку освіту, в якій функціонують
вищі навчальні заклади (ВНЗ) відповідного фахового напряму» [1, с. 269].
Р. Росляк визначає кіноосвіту як «підготовку кадрів для кіно» [16, с. 3]. Науковець
стверджує, що цей процес може відбуватися декількома шляхами:
1) у спеціальних навчальних закладах (мистецьких, технічних, у складі яких
створено відповідні кіноструктури, а також у суто кінематографічних);
2) в освітніх закладах, які не ставлять перед собою завдання готувати кадри
спеціально для кіно (однак їхні випускники там працюють);
3) безпосередньо на виробництві через інститут асистентів [16, с. 3].
Розширимо й деталізуємо перелік першого пункту. Спеціальні навчальні заклади
бувають:
І. Загальноосвітнього профілю:
1. Середнього рівня (технікуми, коледжі) – Одеський державний технікум
кінематографії ВУФКУ, Московський державний технікум кінематографії.
2. Інститутського рівня:
а) кафедра в складі інституті – кафедра кіно-, телемистецтва Інституту
журналістики і кінотелемистецтва Київського міжнародного університету, кафедра кіно-,
телемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, кафедра кіно-, телемистецтва Луганського державного інституту
культури і мистецтв;
б) кінофакультети при інститутах – теакінофотофакультет Київського художнього
інституту, кінофакультет Київського державного інституту театрального мистецтва
ім. І.К. Карпенка-Карого, факультет кіно-, телемистецтва Харківської державної академії
культури;
в) власне кіноінститути – Київський державний інститут кінематографії,
Московський державний інститут кінематографії;
г) інститути в складі університетів – Інститут екранних мистецтв Київського
національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Інститут
6

кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв, Інститут
телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету.
У сучасних умовах, як зазначає О. Безгін, «визначення “початкові”, “середні” і
“вищі заклади освіти”, серед них мистецькі, зараз замінені акредитаційними рангами
першого – четвертого рівнів, де найвідчутніших перетворень зазнали колишні початкові й
середні навчальні установи» [1, с. 270].
3. Друга вища освіта або, за термінологією 1930-х років, «надвузівського типу» –
Інструкторсько-дослідна майстерня С. Ейзенштейна при Московському державному
технікумі кінематографії (МДТК), Академія при Вищому державному інституті
кінематографії, Вищі курси кінорежисерів при Всеукраїнському державному інституті
кінематографії (інша назва – Київський державний інститут кінематографії), Вищі
дворічні курси сценаристів і режисерів у м. Москві.
ІІ. Виробничого профілю. Кінонавчальні заклади (режисерські, акторські та інших
спеціалізацій) при кінофабриках (кіностудіях):
а) лабораторії – режисерська лабораторія О. Довженка при Київській кінофабриці;
б) студії – (кіно)студія «Творчість» (кіношкола Б. Чайковського), студія кіноакторів
Г. Рошаля на Московській кіностудії «Мосфільм»;
в) школи – Акторська школа на Київській кінофабриці під керівництвом
Г. Авенаріуса – В. Юнаківського, Акторська школа на Київській кінофабриці під
керівництвом А. Панкришева, Школа з підготовки молодих режисерських кадрів
Г. Затворницького, Школа кіноакторів на Київській кіностудії художніх фільмів під
керівництвом О. Довженка – Г. Ігнатовича, Школа кіноакторів на Київській кіностудії
художніх фільмів під керівництвом Б. Дмоховського;
г) майстерні – майстерня під назвою «Фабрика ексцентричного актора (ФЕКС)» у
м. Петрограді, кіноекспериментальна майстерня (КЕМ) під керівництвом Ф. Ермлера при
«Севзапкино», кіноекспериментальна майстерня (КЕМ) у м. Києві;
д) бригади – режисерська бригада (лабораторія) І. Кавалерідзе.
Варто погодитись із трактуванням Р. Росляка першого пункту: «Спеціальні
навчальні заклади були і є свого роду монополістами (у позитивному значенні цього
слова) у справі підготовки кадрів, з їхніх стін вийшла значно більша кількість
кінофахівців, тому саме цим структурам належить пріоритет у вивченні. Провадити аналіз
їхньої роботи набагато доцільніше із огляду на необхідність застосування досвіду в
сучасних кінонавчальних установах» [16, с. 4].
Достатньо великий і перелік освітніх закладів, які не ставлять перед собою
завдання готувати кадри спеціально для кіно, однак їхні випускники там працюють,.
Наприклад,
діяльність майстерень режисерів і акторів театру під керівництвом
М. Верхацького і В. Довбищенка в КДІТМ. Незважаючи на те що у вищевказаних
майстернях навчали фахівців для театру, багато випускників працювали в кінематографі й
на телебаченні.
У межах формування кінематографічної школи важливим є вивчення методів
передачі творчого досвіду («засобів передачі іншим знання», за Д. Тихомировим) від
старшого покоління митців молодим людям, які вирішили присвятити власне життя
екранним мистецтвам, як у системі інститутського навчання (художній керівник
(майстер) – студент творчої майстерні), так і безпосередньо на знімальному майданчику
(режисер-постановник – асистент або помічник режисера). Термін «метод передачі
творчого досвіду» близький до поняття «метод навчання», що трактується як «система
последовательных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих
усвоение содержания образования» [10].
Незалежно від того, як саме формулювали засади кіноосвіти її фундатори в Україні,
зміст їхньої діяльності був саме таким.
Ранній період історії формування української кінематографічної школи 30-х років
ХХ століття позначений діяльністю видатних режисерів і теоретиків кіно С. Ейзенштейна
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та Л. Кулєшова. В умовах формування галузі, їхні художні уявлення, які базувалися на
значному досвіді роботи, мали вплив на теоретико-педагогічні засади кіно виховання
майстрів екрана. Зокрема, унаслідок реформи кіноосвіти 1934 року, діяльність Вищих
курсів кінорежисерів при Київському державному інституті кінематографії мала
будуватися за аналогією Академії при ВДІК, де в основу навчальних планів були
покладені саме кінопедагогічні ідеї С. Ейзенштейна та Л. Кулєшова.
Іншою формою навчання кінорежисерів і кіноакторів були заклади
кіновиробництва, які відповідно до цієї ж реформи 1934 року перетворились на мистецькі
школи, лабораторії, майстерні при кінофабриках. На Київській та Одеській кінофабриках
під керівництвом провідних режисерів та акторів-практиків творча молодь опановувала
таємниці режисерської та акторської професії в умовах реального кінопроцесу.
На Київській кінофабриці це була режисерська бригада І. Кавалерідзе; школа з
підготовки молодих режисерських кадрів Г. Затворницького; акторська школа Г.
Авенаріуса – В. Юнаківського, яку потім очолював А. Панкришев тощо.
Зокрема, попри несприятливі історичні реалії (боротьба з так званим
«формалізмом», «троцькістські чистки», арешти і пов′язані з ними часті зміни керівництва
студії) засади кіновиховної діяльності І.П. Кавалерідзе належать до основ української
кінематографічної школи, які засвоїли та передали наступникам його учні.
Післявоєнний період характеризується активізацією роботи шкіл (студій) при
театрах і кіностудіях. На Київській кіностудії художніх фільмів це була школа кіноакторів
Б. Дмоховського.
Після призупинення виховання кінорежисерів в Україні та перетворення
Київського державного інституту кінематографії на Київський інститут кіноінженерів,
традиції української кінопедагогічної школи зберіг у своїй виховній діяльності видатний
український кінорежисер І.А. Савченко. Працюючи здебільшого в Москві, він вів значну
частину навчання майстерні режисерів художнього фільму ВДІКу на Київській кіностудії
художніх фільмів, де разом зі своїми студентами зняв фільми «Третій удар» і «Тарас
Шевченко». Продовжуючи його справу, учні І.А. Савченка зняли власні перші фільми: О.
Алов та В. Наумов і С. Параджанов – на Київській кіностудії, Г. Габай – на Одеській
кіностудії.
Необхідність виховання власних творчих кадрів після закінчення «сталінського
малокартиння» привела 1961 року до відкриття в Київському державному інституті
театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого кінофакультету, у якому почали навчати
фахівців творчих спеціальностей з поступовим розширенням кількості спеціальностей.
Дуже швидко сформувалися спеціалізовані майстерні: кіноакторів і режисерів художнього
кіно, документального кіно, науково-популярного кіно. Їх очолили провідні режисеринаставники, визнані фахівці В.І. Івченко, Т.В. Левчук, В.П. Небера, Г.Т. Крикун, В.Т.
Денисенко, а надалі – багато хто з інших провідних режисерів та операторів українського
кіно.
Відповідно проходило і становлення в КНДІТКіТ ім. І. Карпенка-Карого
підготовки зі спеціальностей кінознавця, сценариста, звукорежисера, кінопродюсера.
1969 року відбувся перший набір на курс режисерів телевізійного кіно, а 1975 року
розпочалося систематичне навчання режисерів телебачення на базі створеної В.Б. Кісіним
і В.Л. Чубасовим першої в Україні кафедри телебачення. Пізніше розпочалась і підготовка
дикторів і ведучих телевізійних програм.
Нині підготовка фахівців кіно і телебачення проходить у кількох вищих навчальних
закладах України: Інституті екранних мистецтв Київського національного університету
театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, Інституту журналістики Київського
національного університеті ім. Тараса Шевченка, Київському національному університеті
культури і мистецтв, Інституті телебачення, кіно і театру Київського міжнародного
університету, Луганській та Харківській державних академіях культури і мистецтв.
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У кожному з них здебільшого збережена система творчих майстерень під
керівництвом провідних фахівців галузі.
Існує також достатньо розвинута система короткотермінової підготовки кіно-,
телефахівців на базі Українського інституту підвищення кваліфікації працівників
телебачення, радіомовлення і преси та навчальних студій на базі провідних телеканалів
«Перший національний», «Інтер», «1+1», а також у приватних кіношколах на кшталт
«Прайм-медіа», «Перша національна школа телебачення» тощо.
Періодично готують творчі кадри й інші телеканали, використовуючи як форми
навчання безпосереднє стажування у власних знімальних групах.
Таким чином, можна вважати, що багаторівнева система підготовки кінофахівців,
яка сформувалася в Україні ще 30-тими роками ХХ століття, поєднання різноманітних
теоретико-практичних і суто виробничих методів екранної педагогіки в незалежній
Україні відродилась і вдосконалюється.
У підходах українських митців-педагогів до виховання молодих фахівців кіно і
телебачення зберігаються спільні риси високого професіоналізму, теоретично-практичної
обізнаності, фахової багатогранності, дотримання високих традицій, закладених
попередниками. Спільними, загально-універсальними рисами митців-вихователів були і є
персонально-особистісна авторитетність, принциповість, патріотичність. Майстризасновники української екранної педагогіки, їх колеги з ВДІКу передали сучасним
екранним педагогам відданість справі життя, відкритість до спілкування, бажання
ділитися творчим і життєвим досвідом з молодшими колегами і студентами,
доброзичливо-справедливе ставлення до молоді.
Унікальність і неповторність кожного з екранних педагогів у свою чергу формує
плеяду непересічних особистостей, що закріплюють традиції української екранної школи
та її гуманістичні основи.
Водночас, окрім наслідування, філософія мистецької школи передбачає установку
на внутрішній, глибоко індивідуальний ресурс саморозкриття людини, її самовизначення.
Відтак, чи не найважливішим завданням екранної педагогіки є поєднання традиції,
уособленням якої є Майстер, з оригінальним, самобутнім світобаченням учнів. Власне,
саме на це і була спрямована багатолітня діяльність українських майстрів екранної
педагогіки. Однак нині система підготовки фахівців кіно і телебачення на базі творчої
майстерні зіштовхується із серйозними викликами часу. Найсуттєвішими з них є
недостатність власного творчого досвіду в молодшої генерації педагогів, а також
надзвичайно швидкі темпи розвитку техніки й технології сучасного кіно і телебачення, за
якими, здебільшого, екранні педагоги старої школи елементарно не встигають.
Ці фактори об′єктивно вимагають подальшого вдосконалення системи екранної
освіти: підвищення ролі кваліфікованих викладачів окремих технологічних напрямків
кінотелевиробництва, поглиблення практики творчих переглядів як форми розширення
індивідуальних поглядів на сучасний кіно-, телепроцес, ширше використання майстеркласів провідних фахівців сучасного кіно і телебачення, глибинне поєднання навчального
та професійно-виробничого процесу тощо.
Постійний пошук нових, ефективніших методів екранної педагогіки завжди був
властивий кращим майстрам цієї відповідальної ланки екранної творчості. Життя вимагає
підтримати цей органічний процес духовного поступу, адже будь-яка система школи
відображає певний культурний і соціальний фон і функціонально призначена для
створення й оптимізації умов «адаптації» людини в сучасному їй соціокультурному
середовищі.
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В.В. Дубічинського. – Харків, 2006. – 1008 с.
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Горевалов Сергій Іванович
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО
ЯК КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Кіно-, телемистецтво – особливий вид творчості. Йому властиві такі невід′ємні
чинники, як техногенність, тобто залежність форм, методів, виражальних засобів від
технічного обладнання, яке застосовується при виробництві екранних творів, та
колективність роботи, яка передбачає, що екранний твір є результатом синтезу творчої,
технічної та організаційної діяльності, яка зусиллями численних фахівців окремих
екранних спеціальностей реалізує творчий задум однієї людини – автора, у ролі якого
найчастіше виступає режисер.
Надзвичайно розгалуженими є і жанри, види, типи екранної творчості, частина
яких вимагає окремої творчої, а часто і технічної підготовки (наприклад, анімація).
Найгостріше проблема різноманітності фахової підготовки стоїть на телебаченні, з
його численними жанровими формами та наявністю тематичних напрямків, які формують
спеціалізовані види телевізійної творчості – музичне, спортивне, дитяче телебачення,
телевізійна реклама тощо.
Комплексний характер екранної творчості, у якій невід′ємно поєднані творчі,
виробничі, технологічні, економічні чинники, вимагає не тільки безпосереднього
опанування різноманітних творчих інструментів, але й глибокого розуміння вирішальної
ролі, яку відіграє в екранній творчості колективна праця, поєднання творчих та
організаційних дій багатьох фахівців різних складників екранної творчості.
Ще один фактор, який формує особливі вимоги до творчих працівників кіно і
телебачення – оперативне охоплення величезної аудиторії, змістовна доступність, значний
емоційно-психологічний вплив кіно і телебачення і пов′язаний з цим величезний вплив
останніх на розвиток суспільства, його стабільність.
Така специфіка екранної творчості висуває і специфічні завдання процесу
підготовки провідних фахівців кіно і телебачення у вищій школі.
На відміну від переважної більшості інших професій, кафедри кіно-, телемистецтва
повинні готувати фахівців, які мають не тільки глибоку підготовку в обраній спеціалізації,
але й у тій чи іншій мірі, достатній для плідної колективної праці, володіти переважною
кількістю основних творчих, технічних, організаційно-виробничих професій екранної
творчості. Для сучасної вищої школи це найважливіше, оскільки жодний навчальний
заклад світу не спроможний через організаційні та фінансові причини проводити навчання
студентів певних спеціальностей, включаючи їх у професійні колективи, де вони змогли б
опановувати лише обрану ними конкретну спеціальність.
Таким чином, кіно-, телемистецтво є не окремою спеціальністю, а комплексом
творчих, суспільно-політичних, технічних, організаційно-виробничих спеціальностей,
кожній з яких відповідає окрема навчальна дисципліна.
Більш того, кіно-, телемистецтво – чи не єдиний напрям підготовки, у якому
студенти повинні хоча б у загальних рисах оволодіти суміжними професіями, які в
професійних умовах є прерогативою винятково відповідних фахівців. Ця унікальна
особливість викликана й тією обставиною, що здебільшого, маючи диплом про вищу
освіту напрямку «кіно-, телемистецтво», переважна більшість випускників
університетських кафедр цього профілю працюють, чи починають професійну кар′єру в
кіно і на телебаченні на посадах, далеко не завжди таких, до яких готувались. Широкий
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діапазон комплексної підготовки студентів робить спектр цих професій достатньо
різнобічним.
Окрім того, підготовка фахівців з кіно-, телемистецтва вимагає від студентів усіх
спеціальностей єдиної історико-теоретичної підготовки, оскільки тільки єдність творчих
поглядів, здатність до стилістичного синтезу властивих кожному з митців індивідуальних
творчих рис, зрештою – єдність культурно-естетичного та ідеологічного світогляду всіх
членів творчої групи можуть створити атмосферу по-справжньому колективного, дійсно
творчого об′єднання зусиль та обдарувань кожного члена творчої групи, наслідком чого
стане дійсно високохудожній, цікавий сучасній аудиторії екранний твір.
До базових професій, з яких ведеться підготовка у вищій школі України, належать
професії сценаристів, режисерів, операторів, телевізійних ведучих, звукорежисерів і
продюсерів. Зокрема, в Інституті журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка готуються кадри для перших чотирьох професій.
Підготовка майбутніх сценаристів спирається на розуміння того, що сценарій
екранного твору розкриває не тільки суто літературну майстерність автора, але передусім
позначений його вмінням зримо уявити майбутню екранну дію, її розкриття в системі
звуко-зорового монтажу. Це відповідає і одній з визначальних особливостей режисури як
практичної драматургії, своєрідного розгортання в реальних
екранних образах
літературної першооснови екранного твору.
Крім того, здатність багатьох сценаристів до зримого викладу драматургічного
матеріалу об′єктивно приводить їх до режисури кіно і телебачення. Достатньо згадати
творчий шлях таких велетнів кінорежисури, як Олександр Довженко, Федеріко Фелліні та
Мікельанджело Антоніоні, які починали екранну творчість саме як сценаристи.
Природним з цього погляду є підготовка сценаристів і режисерів у спільних
творчих майстернях з опануванням усього комплексу екранних дисциплін.
Режисерська майстерність – найвідповідальніша і найскладніша дисципліна
фахової підготовки з екранної творчості, оскільки технологія режисерської праці охоплює
весь творчо-виробничий процес створення фільмів і телепрограм, за винятком лише суто
технічних етапів цієї праці.
Окрім цього, слід ураховувати особливу специфіку режисури як професії. Режисер
реально лише створює у своїй уяві творчий задум майбутнього екранного твору та
реалізує його, керуючи діями інших членів творчої групи. Тобто, його безпосередні дії
мають лише творчо-організаційний характер, в основі якого – творче бачення та
досконале знання технології творчо-виробничих процесів, якими володіють його творчі
співавтори та помічники. Така специфіка об′єктивно змушує майбутніх режисерів
опановувати весь багатогранний комплекс навчальних дисциплін, які причетні до цієї
професії. При цьому діапазон знань, які можуть знадобитись режисеру, теоретично
необмежений, як необмежений тематичний діапазон кінофільмів і телепрограм.
До цього додається проблема роботи режисерів у різних видах і жанрах екранної
творчості. Ігрові, документальні, пізнавальні форми, спеціальні види телебачення –
спортивне, музичне, дитяче, рекламне тощо, вимагають різноманітних форм професійної
підготовки, як суто режисерської, так і акторської, журналістської, операторської тощо.
Важливою частиною режисерської праці є розв′язання численних етичних проблем,
екранна розробка актуальних проблем сучасності, які вимагають політологічної,
соціологічної, мовної, загальноестетичної і т.п. видів підготовки.
Режисура є також практичною драматургією, оскільки режисер неначе розгортає в
умовному просторово-часовому просторі екрана будь-яку драматургічну ситуацію,
створює життєво вірогідні характери та стосунки, а також практичною психологію,
оскільки вся режисерська діяльність так чи інакше націлена на розкриття в зовнішніх
пластичних формах внутрішнього змісту, а також являє собою складну систему
психологічно-емоційної взаємодії з численними учасниками створення екранних творів.
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Невід′ємною від комплексу естетичних і технічних дисциплін є професія оператора
кіно і телебачення. Вона немислима не тільки від досконалого знання техніки
відеозйомки, технологій освітлення, кіно- і фотокомпозиції, але й від вивчення творчого
досвіду журналістської і художньої фотографії, образотворчого мистецтва,
фундаментальних засад телевізійної журналістики, основ документалістики, режисури,
особливостей акторської екранної дії тощо.
Підготовка майбутніх сценаристів, режисерів, операторів не може бути
повноцінною без оволодіння засадами кінотелемонтажу. Для сценариста розуміння
монтажної природи екранної творчості є важливою технологічною формою
драматургічного сполучення сцен та епізодів майбутнього екранного твору. Сучасний
літературний сценарій ігрового фільму чи постановочної програми взагалі має характер
покадрового викладу екранного матеріалу в органічній монтажній єдності зображення та
звукового ряду.
Однією з основ операторської майстерності в документальних формах екранної
творчості є так звана «монтажна зйомка», тобто врахування під час подієвого репортажу
принципів комфортного для глядачів монтажного поєднання кадрів.
Для режисера досконале знання численних видів, методів і форм оповідного,
акцентного, образного монтажу, майстерність утворення асоціативних звуко-зорових
монтажних фраз взагалі є невід′ємною частиною професії.
Здавалося б, до студентів, які навчаються за фахом диктор, ведучий телепрограм,
можна було б застосувати вужчі межі підготовки, однак практика показує, що спеціалісти
цього профілю найчастіше використовують свої професійні навички в суміжних екранних
професіях – телевізійного та радіожурналіста, режисера й асистента режисера
телебачення, на продюсерських та управлінських посадах. Це об′єктивна реальність,
оскільки телевізійні ведучі є своєрідним творчим, суспільним обличчям телевізійних
каналів. Їх індивідуальний імідж повинен відповідати іміджевим вимогам не телебачення
взагалі, а саме певних телеканалів. Забезечити таку відповідність вища школа, природно,
не може та й не зобов′язана. Звідси й жорсткий відбір телеведучих на підставі
суб′єктивних ціннісних уявлень керівників телевізійних каналів.
А тому підготовка телевізійних ведучих також повинна мати комплексний
характер, націлений на опанування основ усіх дисциплін напрямку кіно-, телемистецтво
для створення оптимальних умов подальшого працевлаштування цієї категорії фахівців
екранної творчості.
Суттєвим є питання про особливості викладання студентам напрямку кіно-,
телемистецтво циклу фундаментальної підготовки. Якщо викладання таких дисциплін як
історія образотворчого мистецтва та історія костюма й побуту об′єктивно пов′язані з
майбутньою екранною професією, то інші дисципліни – історія зарубіжної літератури,
історія української літератури, основи авторського права, основи наукової діяльності,
безумовно вимагають максимального наближення до майбутніх екранних професій.
Додаткові проблеми викликає той факт, що ці дисципліни викладаються на молодших
курсах. Логіку цього зрозуміти неважко – одразу ж закласти у свідомості студентів
загальнокультурну та методологічну базу. Однак сучасний рівень шкільної підготовки, а
також зрозуміле бажання молоді відразу ж окунутись у світ професійної діяльності аж
ніяк не сприяють розумінню ними необхідності загальноосвітніх фундаментальних знань.
Крім того, реальне розуміння необхідності загальної культури та
загальнопрофесійних знань може прийти до студентів лише тоді, коли вони самостійно
почнуть створювати навчальні екранні твори і відчують нестачу культурного багажу.
Такий стан речей погіршується ще й тим, що дисципліни циклу фундаментальної
підготовки викладаються всьому курсовому потоку спеціальностей Інституту
журналістики.
Зрозумілим є фінансовий чинник, а тому хоча б відтермінування викладання
фундаментальних дисциплін могло б зробити їх сприйняття студентами осмисленішим.
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І навпаки, викладання дисципліни діловий етикет слід провести на ранньому етапі
підготовки, оскільки система стосунків у колективі, представницькі функції, які постійно
виконують працівники кіно й телебачення, вимагають закладення сталих навичок
правильної суспільної поведінки з перших днів навчання.
Є певні проблеми і в циклі професійної та практичної підготовки.
Скажімо, традиційна логіка говорить про те, що студенти, які навчаються за фахом
«сценарна справа», є літераторами і не будуть грати в кіно і постановочних програмах
телебачення, не будуть працювати з акторами. Це начебто правильно, але найважливішим
у сценаріях постановочних форм кіно і телебачення – фільмах і серіалах, є створення
живих, дієвих характерів, системи емоційно-психологічної взаємодії екранних
персонажів. Для цього сценарист повинен віртуально вжитись у характери створених його
уявою екранних образів. Зрозуміло, що власний досвід акторського перевтілення,
особистісне опанування драматургічними образами, є дієвим засобом формування
подальшої праці з розробки екранних характерів. А отже, було б доцільним включити до
циклу професійної підготовки сценаристів дисципліну акторська майстерність.
Постійне вдосконалення навчальних планів, їх пристосування до вимог
професійної діяльності – об′єктивний процес удосконалення системи освіти у вищій
школі.
Найважливішим це є при підготовці фахівців творчих професій, адже ця галузь
педагогіки значною мірою являє собою комплекс своєрідних авторських шкіл.
Так само, як не можуть бути ідентичними різні екранні твори, так і не можуть бути
уніфікованими їх творці. У кожного з них глибоко індивідуальні, лише їм властиві методи
розкриття власного творчого задуму, засоби переконання творчих побратимів, роботи з
учасниками зйомок. Природно, що такі ж риси власної індивідуальності вони переносять і
до педагогічної творчості, спираючись при цьому на власний творчий досвід, на здобутки
тієї екранної школи, вихованцями якої вони самі є.
Поняття комплексності дисциплін безумовно повинно неначе освячуватись
різнобічним творчим, педагогічним, науковим, культурним, духовним наповненням
передусім педагога, керівника своєрідної творчої майстерні. Студенти насамперед повинні
саме в його особі побачити той культурний, творчо-виробничий, суспільний ідеал, на який
слід рівнятися, брати за приклад подальшого життєвого і професійного зростання.
Саме такими зразками Людини і Творця з великою літери в спілкуванні зі
студентами виглядали такі велетні екранної педагогіки, як Сергій Ейзенштейн, Олександр
Довженко, Ігор Савченко, Михайло Ромм, Сергій Герасимов, Віктор Івченко, Роман
Кармен, Володимир Денисенко. То були не просто педагоги, а вчителі, вихователі. Так,
цим людям були властиві і проблеми характеру і якісь особисті недоліки, але для
студентів вони завжди були символом своєрідних джерел знань, інтелекту,
працездатності, постійної спрямованості на творчий пошук і громадянську
відповідальність митця перед народом. Природно, що навколо цих індивідуальностей
формувались відповідні мистецькі й педагогічні школи, традиції.
В екранній творчості, як і в будь-якій творчій діяльності, традиція є базою для
виховання індивідуальностей. Саме виховання, оскільки головним завданням екранного
педагога є побудувати стосовно кожного студента таку систему творчого,
інтелектуального, духовного виховання, яка створить необхідні умови для його
самостійного творчого зростання на основі отриманих від природи індивідуальних
якостей.
Відповідно, підготовку фахівців кіно-, телемистецтва неможливо уніфікувати
згідно із затвердженими навчальними планами. Кожна по-справжньому творча
особистість зростає по-своєму, маючи власний стиль взаємодії зі світом.
Інша справа – виховання у творчій людині справжньої, якщо потрібно, то й
надзвичайно жорсткої творчої дисципліни. Це теж є важливим завданням екранних
педагогів. Сучасне екранне виробництво відрізняється надзвичайно стислими термінами
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виробництва, жорсткими фінансовими обмеженнями. Одразу ж призвичаїти студентів не
просто до творчих, а оптимально технологічних творчих рішень – важливе завдання вищої
школи, яке також неможливо виконати без опанування студентом усього комплексу
фундаментальних і професійних знань і навичок. Велике значення в цьому відіграють і
формування у студентів широти мислення, розуміння багатоваріантності творчих рішень.
Прищепити розуміння цього, органічну потребу шукати технологічно найоптимальніші
шляхи реалізації творчих задумів – також важливе завдання педагогів, не менш важливе,
ніж виховання творчої індивідуальності, власного екранного стилю.
Для того, щоб виконати ці завдання є тільки один комплексний шлях – взаємодія
теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців кіно-, телемистецтва.
Багаторічний досвід екранної педагогіки показує, що єдино можливою формою
реального опанування екранних професій є систематичне виконання практичних робіт.
Завдання вищої школи полягають передусім у тому, щоб спрямувати студентів на
виконання таких екранних творів, таких екранних вправ, які дозволять їм не просто
зрозуміти власні творчі можливості, але й сформують технологічний підхід до професії.
В умовах величезних обсягів телевізійного виробництва пошук креативних рішень
часто-густо неможливий через стислі строки виробництва, обмеженість фінансування,
жорсткі умови технологічного процесу на тому чи іншому каналі. Це змушує під час
підготовки майбутніх фахівців шукати такі методи, які сформують у студентів
перспективний план технологічних творчих рішень, діяльності в типових екранних
ситуаціях. Мета цього процесу – напрацювання стандартних екранних рішень
другорядного драматургічного матеріалу задля вивільнення творчих зусиль, зосередження
на ключових, визначальних чинниках екранної творчості. Для цього в сучасній екранній
педагогіці накопичений певний позитивний досвід. По-перше – виконання різноманітних
дво-трикадрових вправ, які моделюють багатобарвний спектр драматургічних,
пластичних, звуко-зорових ситуацій. По-друге – напрацювання побудови численних
типових мізансцен і майстерності їх зйомки. Другий метод є найпоширенішим способом
підготовки в численних кіношколах Заходу, розрахованих на нетривале суто
спеціалізоване навчання з наступним набуттям професіонального досвіду безпосередньо в
системі кіно-, телевиробництва.
Ще один метод експрес-підготовки демонструє школа кінодокументалістики
Марини Разбєжкіної, орієнтована винятково на відеоспостереження за обраними учнями
життєвими процесами.
Кожна з цих шкіл має власні привабливі боки і створює умови для саморозкриття
окремих творчих особистостей. Однак жодна з цих методик не може замінити потреби
підготовки універсальних фахівців величезної армії кіно-, телемитців, які повинні
працювати в реальних умовах постійно різного жанрового арсеналу сучасного
телебачення і телевізійного кіно.
Саме тому для вищої школи найпершим спрямуванням студентів є робота з
практичного опанування властивих телебаченню стандартних жанрових форм:
інформаційного сюжету, репортажу, інтерв′ю тощо.
Обов′язкові завдання є базисом для подальшого пошуку, розвитку власної творчої
індивідуальності. Під час реалізації перших екранних творів найпростіших екранних форм
студенти оволодівають не тільки навичками роботи в обраній спеціальності, але й
найефективніше опановують суміжні екранні професії, почасти виконуючи самостійно
весь комплекс творчо-технологічних процесів екранної творчості.
Це безумовний плюс малих екранних форм. З другого боку, є доцільним з перших
же кроків самостійної творчості спрямовувати студентів до колективної праці.
Навички колективної роботи, уміння залучити до створення екранних творів
однодумців, пошук методів згуртування навколо своєї творчої ідеї першого маленького
колективу – не тільки крок до професійного становлення, але й важливий етап
формування індивідуального організаційно-виробничого стилю майбутніх фахівців. Адже
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сучасне телевізійне і кіновиробництво – передусім високотехнологічний процес, який
об′єднує зусилля не просто багатьох фахівців, а дуже часто людей, які зустрічаються у
спільній роботі лише один раз. Згуртувати такий колектив, спрямувати в потрібному
напрямку, творити умови для збереження власної творчої індивідуальності – важливе
завдання, якого теж треба вчити у вищій школі.
Але, зрозуміло, що опанувати дійсно комплексний підхід до екранної творчості,
зрозуміти об′єктивну важливість усього комплексу навчальних дисциплін у межах малих
форм інформаційного телебачення нереально. Зробити це студент здатний лише в процесі
практичної реалізації більш-менш значимих авторських жанрових форм.
Формою цього опанування є курсові та бакалаврські роботи.
На цьому етапі підготовки дуже важливо забезпечити в студентів глибоке
розуміння жанрової природи екранної творчості, завдань, особливостей, специфічних
драматургічних і виражальних засобів кожного з жанрів, серед яких студенти повинні
обрати найорганічніший для їхньої творчої індивідуальності.
Телевізійна програма, яка складається з окремих сюжетів, поєднаних коментарем
ведучих, документальний, пізнавальний або ігровий фільм, серія відеокліпів, серед них
музичних, або в жанрі соціальної реклами – основний діапазон видів і жанрів, здатний
задовольнити прагнення майже кожного студента до повноцінного творчого самовияву.
Важливе завдання педагогів – безпомилково визначити здатність студента до
створення екранного твору саме в обраному ним жанрі. Слід розуміти, що простого
бажання замало. Дуже часто студенти ухвалюють рішення щодо видового і жанрового
спрямування суб´єктивно, без достатньої оцінки своїх можливостей і характеру
обдарування. Наслідком може стати творча поразка і зневіра у власних здібностях.
Тому затвердження виду, жанру і теми курсових і бакалаврської роботи, а також
подальший ретельний контроль за її виконанням повинні бути важливим комплексним
педагогічним актом.
Саме під час виконання звітних екранних робіт педагогам слід постійно
наголошувати на необхідності глибокого опанування не тільки суто фахових, але й
загальноосвітніх дисциплін, не кажучи вже про оволодіння знаннями й навичками з
комплексу суміжних фахових дисциплін.
Ще одна важлива форма комплексної підготовки фахівців з кіно-, телемистецтва –
профільні переглядові семінари. Уміння аналізувати екранні твори та висловлювати
власну думку з усього комплексу їхніх творчих чинників, взаємопов′язаності екранних
творів із суспільною реальністю об′єктивно формує у студентів розуміння комплексності
професії, важливість творчої взаємодії, взаємопроникнення різних професійних
компонентів екранної творчості.
Виховання такого розуміння, формування здатності до плідної колективної праці
всіх представників різних екранних професій на єдиний кінцевий результат, визначений
драматургічним і режисерським задумом, – важливе завдання вищої школи в галузі
екранної освіти.
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Гоян Віта Володимирівна
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

ВЕДУЧИЙ ТЕЛЕПРОГРАМ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ
Залежно від типу та формату мовлення ведучий телепрограм (ньюзпрезентер,
шоумен, модератор) вважається однією з найпопулярніших і затребуваних професій, яка
впродовж понад півстолітнього досвіду ефірної практики зазнавала помітних
трансформацій. Якщо на початку телевізійної ери пріоритет в екранній творчості належав
акторові-дикторові, то в другій половині 80-х рр. ХХ ст. ситуація змінилась: ведучогоактора й ведучого-диктора в деяких типах мовлення (інформаційному, інформаційнорозважальному, інформаційно-аналітичному) замінив ведучий-журналіст, а в ХХІ столітті
в умовах конвергентності медіа практика ведення (модерування) ефіру вимагає від
екранного персонажа особливої універсальності.
Постать телевізійного ведучого була й залишається привабливим матеріалом для
вивчення, аналізу та жвавого обговорення в професійному середовищі, у телевізійній
критиці, у теорії тележурналістики. Підтвердженням тези є якісний і кількісний рівень
публікацій на цю тему у вітчизняних виданнях для медіафахівців, наукових збірках і
часописах, а також неприхований інтерес до майбутньої професії студентів, які охоче
беруться досліджувати у творчих і теоретико-практичних кваліфікаційних роботах
різноманітні аспекти екранної діяльності телеведучих.
Крім того, емоційними, відвертими та незаангажованими експертами в цьому
питанні є самі телеглядачі, які оцінюють свого екранного співрозмовника, обираючи той
чи інший канал, певну програму. Думка головного споживача телепродукту, телеглядача,
озвучується публічно: у цитуванні листів до телекомпанії, на форумах в інтернеті, під час
інтерактивного опитування, під час проведення соціологічних досліджень у галузі
телебачення, які хоч і визначають рейтинговий статус програм і ведучих, але не дають
чіткої відповіді, чому телеведучий може викликати в глядача певні емоції.
Ця проблема обговорювалась зі студентами на практичних заняттях курсу
«Ведучий телепрограм» під час спостережень за роботою в кадрі професійних
телеведучих провідних українських і зарубіжних телеканалів, піднімались і в наукових
працях, де розглядаються критерії професійної діяльності, специфіка формування іміджу
й типологічний контекст телевізійної творчості журналіста-ведучого. Зауважимо, що
цілісний і послідовний аналіз параметрів функціонування професії телеведучого в певних
типах і форматах телевізійного мовлення нині майже не простежується, тому цей
тематичний напрям видається актуальним і перспективним як у науковому, так і в
прикладному сенсі.
Ведучий телепрограм – професія, актуальна для переважної більшості форматів
телевізійного мовлення. Проаналізуємо характерні риси й основні критерії цієї професії
крізь призму теорії та практики сучасного телебачення. Спеціальність «Ведучий
телепрограм» як окремий сегмент поліпрофесії «тележурналіст» формувалася за
принципом подвійної концептуалізації. Акумулюючи здобутки класичної дикторськоакторської школи та майстерності телевізійного красномовства, традиції екранної
публіцистики, що синтезувала літературно-мистецькі, художньо-документальні риси та
творчо переосмислила роль автора-оповідача в процесі телевізійної (екранної)
комунікації, з’явився новий тип комунікатора, який увібрав у себе риси й ознаки низки
творчих професій. Така тенденція спостерігатиметься й надалі.
Виникнення нової екранної професії стимулювало соціопсихологічне,
багатоаспектне прочитання проблеми співбуття та співвідношення виконавського
(акторського) та авторського (журналістського) витоків телевізійного творчого ремесла.
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Виокремлення професії телеведучого на тлі мистецько-документального екранного
телеколажу виявилося рушійним засобом в еволюції журналістських професій на
телебаченні, а також зумовило потребу в певній корекції теорії телевізійних жанрів і
типоформотворенні сучасних телевізійних програм, що в цілому позитивно позначилося
на якості телепродукції.
Отже, ця журналістська професія була апробована у вітчизняному телевізійному
ефірі понад двадцять років тому. Тодішнє телебачення потребувало неординарних
екранних лідерів: не лише зчитувачів інформації з телевізійного суфлера, озвучувачів
«відфільтрованих» цензурою інформаційних повідомлень про новини в Україні й світі,
оглядів, телевізійних бесід у студії, а професіоналів, що володіли майстерністю
журналіста (автора текстової основи телевізійного твору) та виконавця (презентера
телевізійного матеріалу, екранного персонажа, модератора ефіру).
Проблема актуалізувалась у другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. під
впливом трансформацій і геополітичних змін у суспільстві. Особливістю періодів
перебудови та постперебудови, як на теренах колишнього Радянського Союзу, так і в
Україні, став свідомий, критичний, незалежний від політичної кон’юнктури перегляд
базових позицій журналістської творчості на телебаченні в контексті виявлення нових
функцій цього дієвого й глобального засобу масового інформування та комунікації.
Варто наголосити, що саме в період демократизації суспільства та становлення
української державності чітко вирізняється прерогатива основних функцій телебачення,
серед яких особливий статус здобули: інформаційна, соціально-комунікаційна,
просвітницька, розважальна.
Прямий ефір повернув утрачену раніше можливість установлення комунікаційного
зв’язку, налагодження особистісного контакту між телевізійним персонажем та
аудиторією, екранним героєм і телеглядачем. Такий діалог («dialego» із гр. – бесіда,
суперечка, полеміка, дискусія) вважається багатозначним для телебачення поняттям. В
основі телевізійного діалогу – спілкування між тими, хто володіє інформацією,
опрацьовує її, виготовляючи різножанровий, різноформатний телепродукт, і тими, хто цю
інформацію споживає.
Феномен екранного діалогу потребує детальнішого, комплексного дослідження
(йдеться про часові межі, екранні формати, мовностилістичні засоби виразності,
відповідність жанровим канонам тощо). З огляду на необхідність вироблення критеріїв та
етичних засад професіоналізму журналіста електронних мас-медіа, важливо розглядати
потенційні масштаби телевізійного спілкування (аудіовізуального комунікування),
завдяки яким зароджуються й акумулюються нові думки, ідеї, проекти, а також
накопичуються знання, отже, формується новий пласт теорії – це важливо для
тележурналістики
в
контексті
нового
бачення
й
осмислення
процесів
масовокомунікаційної діяльності та ролі екранних мас-медіа в соціальній комунікації.
Діалогічний характер телевізійної (екранної) комунікації сприяє взаємообміну
інформацією та знаннями між ведучим телевізійної програми та глядачем, які у процесі
отримання й передачі інформації є партнерами. Глядач не лише чує інформацію, бачить, а
й відповідно реагує, тобто вступає в контакт з екранним співрозмовником, підтримує
діалог. Такий непрямий контакт створює прецедент для обговорення самої природи
екранної комунікації, яку можна тлумачити з позицій жанрової специфіки мовлення,
творчого пошуку журналіста, а також як технологічний процес, як один із факторів
медіакультури. Розглядаючи механізми контакту в телевізійному різновиді
аудіовізуальної комунікації, науковці все частіше сходяться на тому, що визначальну роль
у налагодженні комунікації відіграє саме ведучий.
Отже, сучасне телебачення наполегливо й послідовно шукає можливості виходу на
різноформатний екранний діалог. Ідеться про участь у телевізійних проектах глядачів як
героїв телесюжетів. Ця тенденція стає помітнішою протягом останніх років, відколи
журналісти застосовують доволі ефективний прийом: розповідь про подію, явище,
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ситуацію на прикладі певної особи (героя сюжету), інтерв’юйованих, промовців (причому
як у форматі запису, так і наживо), що впливає на творчий підхід авторів до втілення
задуму. Також згадаймо про вже традиційний для телебачення зворотний зв’язок у вигляді
листів, телеграм, SMS-повідомлень, телефонних дзвінків; про інтерактивні технології, які
нині впроваджує більшість рейтингових телепрограм.
Наголошуючи на діалогічній природі телебачення, маємо на увазі й психологічний
зв'язок між тим, хто веде телепрограму, і тим, кому ця програма адресована. Учасники
екранного діалогу – ведучий і глядач – перебувають у ролі об’єкта та суб’єкта. Предмет
об’єктивно-суб’єктивних стосунків залежить від того, по який бік екрана відбувається
поширення, сприймання й усвідомлення інформації. Глядач, будучи суб’єктом
спілкування, може виявляти стосовно об’єкта (телевізійного журналіста), певну цікавість
або байдужість, роздратованість або захоплення, симпатію або антипатію. Сприймаючи
інформацію, глядач сам не може впливати на об’єкт інформування, при цьому він
залишається об’єктом пізнання для ведучого-журналіста, який із ним спілкується.
Встановлення міжособистісних контактів під час екранного спілкування
відбувається завдяки аудіовізуальному характеру телевізійної комунікації. Глядач
отримує повідомлення від конкретної особи, ведучого телевізійної передачі, причому це
повідомлення є персоніфікованим. Журналіст-ведучий має змогу апробувати свою
творчість у різноманітних телевізійних жанрах, кожен з яких в ефірному трактуванні того
чи іншого журналіста-ведучого набуває нових рис. Це збагачує жанри, сприяє
підвищенню якості ефірного продукту та престижу телевізійної програми.
Провідні телекомпанії обирають тактику пошуку харизматичних телеведучих не
лише за зовнішніми критеріями, а й за професійними якостями та характеристиками.
Ведучий, який зуміє організувати й провести діалог у студії так, щоб глядач справді був
співучасником екранної дії, здатний зробити більше для просування каналу на ринку, ніж
витратна рекламна кампанія.
Становлення професії телеведучого з огляду на історичний досвід телебачення
зумовило такі позитивні результати: було сформовано інформаційно-аналітичний тип
програм телевізійного мовлення, у якому журналіст виступив у ролі інформаційника –
«людини-якоря» (anchor man, woman), аналітика (коментатора, оглядача); новий поштовх
для розвитку отримали інформаційно-розважальний та розважальний типи програм, у
яких ведучий-журналіст обрав екранну тактику модератора, ведучого шоу, лідеракомунікатора (оповідача). Натомість в інформаційному типі програм ведучий-журналіст
насправді продовжував виконувати функції ведучого-диктора, переповідаючи готові до
ефіру новинні повідомлення.
Саме ця грань екранної творчості журналіста виявилася найвразливішою для
критики, адже ведучі інформаційних випусків часом демонстрували далеко не взірцевий
рівень техніки мікрофонного мовлення, виконавської майстерності, разом з тим диктори,
які намагалися технічно виконувати в ефірі журналістську роботу, виглядали
непереконливо. Науковець, педагог і тележурналіст-практик Т. Щербатюк зазначала:
«Телевізійна камера має унікальну, особливу здатність: вона відтворює сутність людини.
Якщо ведучий просто вивчив текст, але сам не зацікавлений, відповідно й глядачеві не
буде цікаво. Деколи ми не віримо ведучим, тому що відчуваємо, що ведучий сам не до
кінця вірить у те, що говорить, або переказує текст, який вивчив… Чому зникли диктори?
Диктори були господарями на екрані, а коли вони почали бути журналістами, раптом
з’ясувалось, що грати в кадрі неможливо. Диктор – професія ігрова, вона акторська, а
грати журналіста неможливо» [1].
Професія ведучого тим і особлива, що людина на екрані стає співрозмовником
глядача, звертаючись до нього зі своїми повідомленнями, міркуваннями. Важливо, щоб
мова, стиль, манера оповіді були переконливими та правдивими. Більшість українських
ведучих виглядають в інформаційному ефірі емоційно нейтральними. Проте деякі
намагаються виявляти власні почуття, причому досить красномовно. Емоційність
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ведучого цілком виправдана в монотематичних програмах чи аналітичному типі
мовлення, необхідна в розважальному сегменті. Науковцям слід досліджувати «радіус дії»
екранних емоцій, тоді стане зрозуміло, як і чому глядач сприймає повідомлення, вступає в
комунікаційний зв’язок.
Проблема перебуває в полі зору телекритиків, фахівців галузі. Так, професійні
диктори доволі відверто, подеколи й різко, відгукуються про своїх колег. Зокрема, один із
ветеранів ЦТ, народний артист СРСР Ігор Кирилов, представник першого покоління
телевізійних дикторів Радянського Союзу, упевнений, що низький рівень фахової
майстерності наших телевізійних ведучих зумовлений недостатньою спеціальною
підготовкою: «До ефіру допускаються вкрай непрофесійні люди. Щоб підготувати
телеведучого, особливо для телебачення, потрібно мінімум три-чотири роки, а в сучасних
так званих телеінститутах і на курсах на це відведено всього рік, та й то не календарний, а
навчальний» [2]. Авторитетний диктор здивований зміною темпоритму мови (від звичних
12–14 рядків за хвилину до 20, що, на його думку, негативно позначається на сприйнятті
екранного повідомлення), засиллям шокової (больової) інформації в телевізійних
випусках. «Зараз повсякчас ігнорується одне з головних правил: у жодному разі не можна
починати програми новин із негативу, ще й постійно підкреслювати його! У людей
виникає враження, що ми живемо якщо не в епоху Апокаліпсису, то якраз напередодні»
[2].
До цих думок варто дослухатись і робити належні висновки виробникам
інформаційного продукту, щоб така практика випадково не перетворилася на традицію, а
телевізійні новини не гіперболізували актуальні проблеми, зокрема, у специфічних
повідомленнях про збройні конфлікти, міжнародний тероризм, нещасні випадки, стихійні
лиха, катастрофи тощо.
Телеведучі застосовують різноманітні методи екранного комунікування, при цьому
вони тактовні стосовно глядача, поважаючи його право на отримання неупередженої
інформації. Трапляється, що фальшива співчутливість маскує відверту байдужість
тележурналіста до події, про яку йдеться, та до глядача, для якого він мовить. Однак
телевізійний екран безпомилково «висвітлить як рентген» (за В. Саппаком) емоції
екранного персонажа, тому журналістові в кадрі варто бути насамперед чесним.
Одне з творчих завдань ведучого – «непомітно піклуватися про те, щоб глядачі
відчували себе єдиною спільнотою» [3, С. 242]. Саме тому кожен із телеведучих, залежно
від типу й формату мовлення, жанрового й тематичного різновиду програми, виконує це
завдання по-різному: він застосовує власні досвід, знання, певну творчу методику,
виявляючи професійну майстерність.
Потребують аналізу та якісної оцінки реверсивні тенденції у творчо-виробничій
сфері інформаційного (новинного) мовлення: телеканали обирають дикторсько-акторську
практику ведення телевізійних новин, коли ведучий у дійсності зчитує із суфлера текст,
який написав редактор. Отже, ефір поступово втрачає авторську безпосередність
екранного персонажа, творчість якого перебуває в жорстких межах формату.
Функціональний телевізійний суфлер – незамінний атрибут телевиробництва. Технічно
вдосконалений, зручний, мобільний, він витіснив зі студії свого механічного попередника
(такий пристрій ще на початку 90-х рр. використовували українські інформаційники на
державному телебаченні, він був вкрай ненадійним, тому ведучі були змушені
дисципліновано опрацьовувати тексти підводок, запам’ятовуючи важливі деталі). Звісно,
технологічні новації в телевізійному виробництві якісно змінили працю журналіста на
телебаченні, зокрема ведучого. Сучасне новинне виробництво – це синтез технології та
творчості. Більшість каналів-виробників інформаційного телепродукту пропонують
глядачам від низки випусків новин за добу до декількох за годину, відбувається
перманентне оновлення й доповнення інформації, новини протягом дня подаються в
розвитку, тому діяльність ведучого є більш прагматичною, уніфікованою. Такий ритм
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змушує журналіста до самовдосконалення, відшліфовування професійних навичок, серед
іншого й активної творчої роботи з текстом.
Висока поінформованість, вправне володіння словом, інтонаційна виразність, чітка
дикція – обов’язкові атрибути професіонала телевізійного ефіру. Можливо, ефективніше в
ролі ведучого-виконавця виглядає саме диктор, але, як слушно зауважує Г. Кузнецов,
телеглядач сприймає журналіста-ведучого по-особливому: як людину компетентну, добре
поінформовану, зацікавлену в тому, щоб її почули й зрозуміли [4].
Отож, журналіст на екрані є людиною, якій можна вірити, саме журналістінформаційник (ведучий новин) залишається сталою «істиною», до якої спонтанно чи
усвідомлено схилятиметься глядач. Навіть у форматі теленовин журналіст-ведучий може
виявити себе як особистість, при цьому не висловлюючи власної точки зору, певних ідей
чи переконань, що є приводом до інтенсивного творчого пошуку в межах професії. Над
проблемою журналістського почерку ведення інформаційних програм слід замислитись і
медіадослідникам.
Нового значення набула також функція ведучого в монотематичних телепроектах,
інтерпретувалася
творчість
журналіста-ведучого
в
діалогічних
видовищних
телепрограмах, наповнилася новими характеристиками роль журналіста-ведучого в
авторських телепрограмах, що піднесло їх на якісно вищий щабель, додало ознак новизни,
творчого переосмислення телевізійного досвіду й пошуку методів створення нових,
оригінальних екранних проектів.
У процесі еволюції телевізійних жанрів, типів і форматів телемовлення
спостерігається стала тенденція застосування інтегрованого відбору телеведучих для
виконання професійних завдань у телеефірі. Актуальним слід вважати правило
гармонійної відповідності типу особистості телеведучого типу телевізійної програми.
Скажімо, інформаційно-розважальний тип мовлення став популярним протягом останніх
десяти років саме завдяки ведучим. На українському телебаченні сформувався новий тип
ведучого телепрограми – ведучий ранкового телешоу. Узагальнений образ цього ведучого
має такий вигляд: здебільшого, молода людина, яка легко, ненав’язливо, з гумором
звертається до глядача, жваво спілкується з ним, ділиться цікавою інформацією, презентує
постійні рубрики, анонсує телевізійні програми й проекти телеканалу, знайомить із
ранковим гостем тощо. Завдання ведучого інформаційного блоку мовлення – створити
позитивний ранковий настрій, налаштувати глядача на вдалий день. Специфіка ранкового
ефіру позначається на методиці ведення програми, а значить, формує творчі та професійні
функції телевізійного ведучого цього типу мовлення. Ранкові програми залишаються
цікавим матеріалом для досліджень, оскільки вони динамічно розвиваються,
видозмінюються, доповнюються новими елементами. Удосконалюється драматургія й
режисура ранкового ефіру, трансформується стандартна рубрикація й структура мовлення,
відповідно змінюється й творчо-професійний аспект діяльності ведучих у цьому форматі.
Специфіка екранної творчості ведучого розважального типу мовлення –
різноформатних шоу-програм, телевікторин, конкурсів також є актуальною для
досліджень. Шоумен телевізійного ефіру – це нова й перспективна професія екранного
формату, яка останніми роками наповнилася новим змістом: тепер ведучий не лише
оголошує концертні номери чи озвучує певні репліки, а й активно імпровізує, створюючи
зі словесної матерії та візуальних образів телевізійне видовище. Ведучий розважальних
(видовищних, масових телепрограм) повинен уміти працювати з аудиторією, він має бути
лідером на знімальному майданчику, диригентом видовища. Хоча в організації екранного
дійства ключова роль належить режисерові-постановнику, глядач оцінює насамперед
роботу ведучого телевізійного шоу (ток-шоу, телеконцерту, телегри тощо), тобто саме з
ним асоціативно пов’язує успіх чи невдачу телепроекту. Розважальне мовлення – один із
найперсоніфікованіших форматів телебачення, саме тому в цьому типі програм ведучий
має змогу максимально проявити власну індивідуальність, стиль. Разом з тим, цей тип
мовлення – один із найскладніших для творчої реалізації журналіста (не кожен
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тележурналіст зуміє природно відпрацьовувати на знімальному майданчику елементи
сценарію, записувати дублі, озвучувати обов’язкові репліки-кліше чи рекламні слогани).
Імовірно, ця професія більше пасує акторові, ніж журналістові.
Професія телевізійного ведучого, зокрема в розважальному типі мовлення, вимагає
не стільки фахових, скільки необхідних особистісних даних та орієнтирів телевізійного
персонажа. Отже, успішним ведучим може бути як професіонал-мовець, журналіст чи
актор, так і фахівець будь-якої іншої сфери людської діяльності, який зуміє створити
відповідну атмосферу телевізійного шоу завдяки творчому характеру, природній
контактності та комунікабельності, умінню уявляти й відчувати свого глядача, шанобливо
ставитися до нього, бути співрозмовником «на рівних». Такого висновку доходимо на
підставі аналізу різножанрового телевізійного матеріалу, представленого в ефірі сучасного
телебачення.
Додамо, що стиль, мова, екранний образ телевізійного ведучого не лише
залишаються в пам’яті глядача, а й суттєво впливають на його смакові й естетичні
уявлення про носія професії та про ЗМК. Справді, доволі часто телеведучий уособлюється
з конкретною телепрограмою, телеканалом, і якщо глядач не довіряє ведучому, він
скептично ставитиметься й до каналу мовлення. Тому тип особистості телевізійного
ведучого має завжди гармоніювати з типом телевізійного мовлення.
Телеведучому не варто намагатися виглядати в кадрі кращим чи, можливо, гіршим,
ніж він є насправді, бо якщо «екранна індивідуальність не буде збігатися з тією, що є в
житті, то відбудеться катастрофа. Внутрішньому «Я» загрожуватиме розщеплення. Кожен
побачить на екрані фальш» [5], – такі застереження дослідників природи та специфіки
телебачення 70-х рр. і нині звучать переконливо. Телевізійному ведучому на екрані та в
житті потрібно залишатися самим собою. Лише тоді його імідж сприятиме налагодженню
ефективного комунікаційного зв’язку між екранним персонажем і телевізійним глядачем у
процесі аудіовізуальної комунікації.
Українським телевиробникам необхідно виваженіше підходити до осмислення
багатогранного й різноманітного досвіду світових мовців у створенні ефірного продукту,
щоб, ґрунтуючись на кращих зразках світового телебачення, сформувати власні стандарти
журналістської екранної творчості. Важливу роль мусить відіграти національна
професійна журналістська освіта, ініціювавши низку практичних навчальних проектів для
адаптації в ефірній практиці як регіональних, так і загальнонаціональних мовців.
Телевізійний ведучий, телевізійний персонаж, екранна особистість, або й просто
співрозмовник… Більшість студентів-телевізійників уже з перших днів занять у телегрупі
мріють саме про цю професію, приміряючи образи відомих телевізійних персонажів,
шукаючи власне телевізійне “я”. Як стати ведучим телевізійної програми, якими
професійними і особистісними рисами повинен володіти телеведучий, які вимоги висуває
до цієї професії сучасне телебачення? Інститут журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка має багаторічний досвід підготовки телевізійних
ведучих: спочатку цим напрямом опікувалася кафедра телебачення і радіомовлення,
заснована 1971 року. Фахова дисципліна «Ведучий телепрограм» була розроблена та
втілена в навчальний процес у межах спеціалізації «тележурналістика». Цей курс
традиційно завершував повний цикл навчання спеціалістів, отже, викладався на V курсі
(IX і X семестри). Студенти опановували основи екранної творчості тележурналіста,
особливості професійної діяльності ведучого в інформаційному, аналітичному типах
мовлення, специфіку роботи журналіста-ведучого в діалогічних видовищних програмах та
розважальних телевізійних проектах, роль ведучого в авторській телевізійній програмі.
Можливо, одного-двох семестрів достатньо, щоб отримати уявлення про професію
телеведучого, утім, замало для того, щоб набути практичний досвід і системні знання,
придатні для успішного старту на телебаченні.
Новації у сфері української освіти, зокрема, упровадження бакалаврату та
магістратури, кардинально змінили концепцію підготовки журналістських кадрів.
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Актуалізувалася потреба готувати універсальних журналістів, здатних
реально
працювати в конвергентних медіа в конкурентному професійному середовищі.
Відповідно змінювалися навчальні плани та програми. Так, курс «Ведучий телепрограм»
звузився до оглядового й увійшов тематичним блоком до окремих дисциплін фаху.
Концепція професійної підготовки екранних мовців – телевізійних ведучих в
Інституті журналістики знайшла нове трактування з відкриттям 2013 року кафедри кіно-,
телемистецтва, одним з провідних напрямів якої є спеціалізація «диктор та ведучий
програм телебачення». Навчальні курси з майстерності ведучого, техніки екранного
мовлення, студійного практикуму тощо зорієнтовані на підготовку фахівців екранного
слова в різних типах програм і форматах телевізійного мовлення. Професія ведучого
програм телебачення розглядається в контексті традицій тележурналістської та
дикторської майстерності українських і зарубіжних телемовців. Кафедра орієнтована на
запити телевізійних компаній і студій, які шукають професійних комунікаторів, здатних
завоювати прихильність аудиторії й підвищити рейтинги програм.
Широкий видовий і тематичний діапазон діяльності телеведучих на сучасному
телебаченні стимулював зміну парадигми підготовки ведучих. Нині вона набуває
комплексного характеру, поєднуючи журналістську, акторську, постановочну підготовку
та орієнтуючи студентів на колективну роботу над навчальними екранними творами.
Таким чином, навчальний процес спрямовувається не на те, щоб підготувати журналіста,
який може працювати в кадрі, а телевізійного ведучого, який може за необхідності
реалізувати себе в різних творчих іпостасях.
Телебачення сьогодні – це не тільки «маг», «об’єднувач за інтересами», як
справедливо свого часу його назвали дослідники, а високотехнологічне медіавиробництво,
сегмент медіаіндустрії та медіабізнесу, а ще – яскраве екранне видовище, оригінальний
вид мистецтва і творчості. Отже, основи, стандарти, секрети такої цікавої професії –
професії ведучого телепрограм студенти, майбутні «зірки» українського ефіру,
опановують не лише в теорії, а й на практиці, на базі навчальної телестудії та ньюз-руму
Інституту журналістики в умовах, максимально наближених до реальних. Важливо, щоб
підготовка професійних ведучих телепрограм максимально відповідала запитам сучасного
телевізійного ринку й вимогам глядача.
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кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

ПІДГОТОВКА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВЕДУЧИХ –
ПОЄДНАННЯ ТВОРЧОСТІ Й ТЕХНОЛОГІЇ
Підготовка телевізійних ведучих спирається на кілька найважливіших навчальних
блоки. Найважливішими, звичайно, є мовна та пластична підготовка, напрацювання
індивідуального екранного стилю телевізійного ведучого.
Але в межах цієї статі зупинимось лише на двох блоках, які найбільше пов′язані з
технологічним оснащенням навчального процесу підготовки телевізійних ведучих.
Перший з них – психоемоційний.
Ведучий є обличчям певного телевізійного каналу, безпосереднім організатором
конкретної програми, але, на відміну, скажімо, від ведучого естрадного концерту, працює
в надзвичайно техногенних умовах телевізійної студії. Проблеми його екранного
існування, основою яких є віртуальний психологічно-емоційний контакт із глядачем,
багатократно поглиблюються особливостями технологічного контакту із телесуфлером,
освітлювальними приладами, середовищем павільону, постійним зв′язком з режисерською
групою, необхідністю підтримувати зовнішній вигляд в умовах особливих температурних
режимів студії тощо.
Цей екстремальний стан вимагає величезної концентрації уваги, психофізіологічної
витримки, глибокого знання екранного матеріалу. Ведучий також повинен розуміти, що
його екранний виступ є лише кінцевим результатом величезної підготовчої праці
телевізійників різного фаху і саме від нього значною мірою залежать і загальний успіх, і
загальна невдача програми.
Тому важливим завданням навчального процесу підготовки телеведучих є технічна
та психологічна інтеграція студента в реальний простір підготовки телевізійної програми.
Технічною базою такої підготовки на кафедрі кіно-, телемистецтва Інституту
журналістики є навчальна студія, у яку входить павільйон, обладнаний професійною
апаратурою, зокрема телесуфлером, а також телевізійна апаратна, яка дає змогу постійно
контролювати роботу студентів у студії, переключати відеокамери, проводити необхідні
маніпуляції із телесуфлером, спілкуватись зі студентами.
Зокрема, технологічне обладнання дозволяє формувати екстремальні навчальні
завдання, здатні призвичаїти майбутніх телевізійних ведучих до вміння брати на себе
керування будь-якими ситуаціями в студії. Одним з таких завдань є численні варіанти
включення й відключення суфлера, підміни текстів ефірного виступу, що змушує
студентів не тільки попередньо ознайомлюватись із різноманітним матеріалом за темою
програми, але й імпровізувати, вільно поєднувати розрізнені фрагменти тексту, які
подаються на суфлер.
Під час занять необхідно довести до студента об′єктивну необхідність того, що
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, студента треба спрямовувати на постійний тренаж пам´яті та уваги,
уміння працювати оперативно і постійно контролювати власний психофізичний стан.
По-третє, важливим етапом виховання телеведучих є вільне володіння мовою та
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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.
Усі ці якості, які набуваються під час лекцій, практичних занять, коментованих
переглядів телевізійних програм, в умовах навчального павільйону студент може не
тільки випробувати й вдосконалити, але й віртуально, у власній уяві «вмонтувати» в
роботу реального телевізійного каналу, персоніфікуючи себе як ведучого. І безумовно,
матеріалізація цього стану повинна відбуватися під час навчальної практики.
Безперечно, що найкращою для цього можливістю було б налагодження роботи
навчального телебачення в масштабі, скажімо, Інституту журналістики, університету, або
спеціалізованого Інтернет-сайту.
Ще один важливий навчальний блок – формування в студента розуміння
необхідності певної стилістики середовища, у якому проходить екранний виступ.
Навчальний павільон також надає для цього технічну базу у вигляді так званого
«зеленого фону». Обов′язковим складником мовних вправ у студії повинна стати наступна
монтажно-зображальна обробка записаного екранного матеріалу завдяки додаванню в
монтажній програмі необхідного фону, котрий сприяв би кращому сприйняттю екранного
виступу.
Слід зробити органічним для студента розуміння того, що кожному виступу
повинні відповідні інтер´єри та натурні об´єкти, які за своїм змістом та атмосферою
відповідають змісту і драматургічному баченню майбутньої програми.
Під час занять на практичних прикладах слід орієнтувати студента на правильну
організацію чи вибір органічного середовища Одним з найважливіших є фон, на якому
диктор, або ведучий сидить за столом, стоїть чи рухається – за будь-яких обставин
фізична фігура диктора проектується на фон і залежить від вертикалі й горизонталі кадру.
Варіантів фону може бути кілька:
1) фон розмитий (умовний).
На такому фоні контур ведучого залишається домінантним, увага глядача не
розпорошується і стежити необхідно лише за тим, щоб колір костюма й аксесуарів не
збігався з фоном;
2) фон – конкретне статичне зображення.
За цих умов необхідно стежити, щоб масштабність предметних деталей фонового
зображення не вступала в конфлікт з масштабом фігури ведучого.
У цьому випадку, крім масштабу деталей фону, необхідно звертати увагу на
світлові акценти, знову ж дотримуючись домінантності фігури ведучого;
3) фон кінетичний.
Коли зображення на фоні рухається, необхідно бути дуже уважним до
співвідношення напрямків руху об’єктів фону та їх динаміки.
Загалом, в умовах рухливого фону збільшується небезпека відволікання уваги
глядача від постаті ведучого, насамперед, коли рух з площинного дрібноелементного
перетворюється на акцентний рух окремих частин зображення.
Можна вважати не просто недоліком, а помилкою використання фону з
кінетичними елементами, коли ці елементи відтягують на себе увагу глядача.
Наприклад, активні циклічні рухи малюнка з аритмічними періодами, з активними
кольорами, з конфліктуючими кольорами, з періодичною яскравістю, лінійними рухами,
рухами вздовж осі об’єктива (в глибину, чи з глибини кадру). Усі перераховані
характеристики фону будуть вступати в конфлікт з постаттю та рухами ведучого.
Можливі й прикрі випадки з ігровими фонами. Наприклад, в одній з телевізійних
програм герой мультфільму на задньому плані, якого було додано під час монтажу, неначе
погладжував ведучу. Природно, що це викликало небажаний комічний ефект.
25

4) фон – фізичний простір студії, інтер´єру, натури.
Тут важливо уважно проаналізувати всі компоненти зображення. Важливо, щоб
вертикальні лінії фону: рами вікон, дверей, меблів, кутів предметів чи кутів приміщення,
що утворюються світлотінню, – не «встромлялись у голову» ведучого.
Тож важливо, щоб горизонтальні лінії: спинки дивана, високого стільця, елементів
декору студії, рекламних банерів – не «різали голову» ведучого.
Фігура ведучого на всіх крупностях, ракурсах і точках зйомки повинна
проектуватися на порівняно однорідний фон;
5) фон – натурне зображення.
На включеннях кореспондентів з місця подій чи під час проекції натурного
зображення на екран студії фігура ведучого почасти занадто поєднується з реальним
фоном і сам диктор стає неначе елементом цього фону.
Для того, щоб цього не сталося, важливо дотримуватися виокремлення фігури
ведучого. Фахово це називається «відірвати від фону», що можна зробити за допомогою
крупності, освітлення, глибини різкості, співвідношення руху ведучого й фону (фон
рухливий – диктор статичний, і навпаки).
Найбільша небезпека, за якою необхідно стежити, – це поява на фоні
неконтрольованих реальних дій, або об´єктів, які будуть відволікати увагу глядача.
Наприклад, дикторський монолог супроводжується такою сценкою: на дальньому
плані стоїть хлопець з квітами, до нього підходить дівчина, він віддає їй квіти, підбігає
інший хлопець, відштовхує першого – вони починають бігати один за одним.
А скільки можна бачити, як за постаттю ведучого декоративно розмістилися
сміттєві баки, або ведучий оптично затискується в глухий кут огорожею!
Зрозуміло, що всі подібні фонові «зображення» забирають на себе увагу глядачів, а
то й дискредитують ведучого і тему екранного виступу.
А ось події чи сюжетні
елементи другого плану як заплановане творче рішення навпаки можуть бути дієвим
елементом драматургії.
Здавалося б, з´ясування цих питань у професійних умовах, контроль за фоном
повністю лежать на режисері й операторі програми, однак ведучий повинен постійно
пам´ятати про ці змістовно-естетичні елементи зображення, оскільки значною мірою саме
вони формують необхідну стилістику телевізійної програми.
Професія телевізійного ведучого являє собою величезне поле творчої, посправжньому креативної і, водночас, високотехнологічної діяльності. Університетська
практика підготовки телевізійних ведучих, незважаючи на значний період існування, все
ще вимагає постійного вдосконалення, пошуку нових шляхів вдосконалення. Безумовно,
що всі ці пошуки повинні бути органічно пов′язаними з розвитком і вдосконаленням
технічної бази відповідних навчальних кафедр.
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Ширман Роман Натанович
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
кафедра режисури телебачення Київського національного університету культури і
мистецтва

КІНОТЕЛЕРЕЖИСУРА
ЯК СИСТЕМА ЕКРАННИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ
Одна з нагальних проблем сучасної кінематографічної та телевізійної освіти
полягає у виборі системи навчання майбутніх фахівців кіно й телебачення. У світі існує
багато моделей організації навчання творчих спеціальностей. Найпоширенішими з них є
система роботи за принципом творчих майстерень, система навчання з постійною зміною
педагогів, спільне (протягом деякого часу) навчання студентів
усіх творчих
спеціальностей, навчання за індивідуально обраними програмами (коли не існує такого
поняття, як «курс» взагалі).
Придивимося до цих методів організації навчального процесу, щоб зрозуміти їхні
позитивні й негативні боки.
Найпоширеніша з відомих систем – система творчих майстерень. Саме за
принципом роботи творчих майстерень 1918 року було створено ВДІК – Всесоюзний
державний інститут кінематографії. Майстерні режисерів-педагогів Л. Кулешова, С.
Ейзенштейна, О. Довженка, М. Ромма, І. Савченка, Г. Козинцева ввійшли до історії
кіномистецтва. За таким принципом і нині побудовано навчання в більшості
кінематографічних навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Грузії, Казахстану.
Майстер (художній керівник) є ключовим, визначальним чинником навчального
процесу у творчому навчальному закладі такого типу. Мистецька, громадська, особиста
репутація майстра є гарантією того, що він обиратиме та навчатиме дійсно талановитих
учнів, вкладаючи в роботу весь власний хист і сумління. Ця традиція бере початок від
стародавніх європейських майстерень художників, де учні вчились та переймали досвід
майстра. Протягом п’яти років художній керівник є вчителем і вихователем студентів
майстерні. Таке розуміння поняття «майстер» докорінно відрізняться від того, що нині
офіційно називається «куратор курсу». Повноважень і відповідальності майстер має
набагато більше, ніж людина, яка просто доглядає за студентами. Людські й творчі
стосунки, які складаються між майстром та учнями, іноді тривають усе життя. Зрозуміло,
що за такої системи роль майстра під час набору студентів і їхнього навчання є
вирішальною.
Головним чинником і добору, і навчання стають інтуїція, досвід і відповідальність
майстра-митця за долю кожної молодої людини. Майстер може варіювати як систему
оцінок (підтримувати, коли треба, чи навпаки, жорсткіше оцінювати певну роботу того чи
іншого студента), так і методи виховання учнів. Усі майстерні (навіть за наявності
загальної програми) суттєво відрізняються одна від одної. Особистість майстра накладає
на роботу майстерні свій відбиток. Це робить кожну майстерню унікальною творчою
школою.
Правомірно, що за таких умов виник принцип «штучного» виховання талантів. За
цією системою профільний предмет є, безперечно, головним для студента (режисура для
режисерів, акторська майстерність для акторів тощо). Професійну придатність студенти
мають постійно підтверджувати власними екранними роботами. Професійна
непридатність студента, засвідчена майстром і відповідною кафедрою, призводить до
безумовного та негайного відрахування студента.
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Зрозуміло, що така система навчання за нинішніх умов стає майже неможливою.
Вона не відповідає вкрай заформалізованим та уніфікованим вимогам, які ставить перед
навчальними закладами культури і мистецтва Болонська система. Майстри
перетворюються на звичайних «класних керівників». Вони стають дедалі обмеженими у
власній діяльності. Тим самим руйнується сама логіка існування творчих майстерень. У
роботу кожної майстерні нині втручається безліч факторів, на які майстер вплинути не
може. Це стосується законодавчих, економічних, організаційних чинників. Сама
легітимність постаті майстра, інституту майстрів-вихователів за сучасних умов стає
просто сумнівною.
Викладачі творчих вузів усе більше зіштовхуються з тим, що кількість балів (за
результатами тестування, на загальноосвітніх іспитах) стають вирішальними для вступу і
подальшого навчання. Творчі здібності відступають на другий план. Якби керівники
курсів – «майстри» минулого працювали за такими правилами, то, наприклад, Василь
Шукшин ні за яких умов не став би студентом режисерського факультету ВДІКу. І не
лише через свої невисокі шкільні оцінки. Мешканець далекого провінційного містечка на
Алтаї, він, як виявилося на вступних іспитах, взагалі не знав, що існує така професія –
кінорежисер. Він вважав, що актори на зйомках якось самі домовляються про свої дії. Але
досвід майстра, Михайла Ромма, який розгледів у цьому незвичному хлопцеві в кирзових
чоботях величезний талант, дозволив народитися справжньому класику кіно і літератури.
Не випадково ректор того ж ВДІКу нещодавно визнав в одному з інтерв’ю, що його
навчальний заклад обов’язково потребує таких очевидних речей, як, наприклад, жорсткий
творчий конкурс для абітурієнтів.
Таким чином, стара система існування творчих майстерень переживає кризу як
зовнішню, так і внутрішню.
Але, на наш погляд, саме внутрішня криза передусім ставить систему існування
майстерень на межу існування. Зупинимося на цій внутрішній кризі.
Колись усі країни соціалістичного табору копіювали радянську систему навчання.
Авторитетні творчі навчальні заклади Польщі, Болгарії, НДР, Чехословаччини також
будувалися за принципами творчих майстерень. Зараз у світі цей принцип майже повністю
скасований. Багато хто звинувачує систему творчих майстерень у педагогічному
тоталітаризмі та порушенні студентських свобод. Адже студент змушений чотири–п’ять
років вислуховувати лише одну точку зору і підкорятися певним вимогам, які визначає
майстер. Це, на думку багатьох європейських та американських фахівців, звужує
можливості навчання. На їх думку, студент, позбавлений вибору, втрачає свободу
творчого пошуку. Дехто взагалі сприймає творчі майстерні як своєрідний відгомін
середньовіччя.
Певна логіка в цьому є. Чимало видатних режисерів за характером являють собою
диктаторів і надзвичайно важко сприймають відмінні від власних мистецькі погляди.
Відповідно, величезна повага до майстра, пієтет до його творчості дуже часто призводять
до того, що студенти підсвідомо копіюють стилістику майстра чи навіть свідомо
догоджають його смакам, некритично поважаючи його авторитетну думку.
Теплі та сентиментальні спогади про вчителів і домашню атмосферу кращих
творчих майстерень не рятують систему в цілому. Багато серйозних та авторитетних
практиків і педагогів вважають, що система навчання в майстернях вичерпала свої
можливості. Закиди у старомодності та відсутності демократії є дуже серйозними. І вони
майже поховали в цілому світі стару, дещо патріархальну систему майстерень. Є ще одна
проблема. Майстер курсу не є фахівцем у всіх галузях режисури сучасного кіно і
телебачення. Він не може бути водночас знавцем режисури документального кіно і
багатокамерної зйомки телепрограм, режисури сучасних телефільмів і музичних кліпів,
режисури ігрового кіно і режисури монтажу тощо. Він, як звичайно, викладає те, що
найкраще знає і вміє, бо режисура – це, насамперед, практична справа.
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Ця проблема виникла давно і її намагались по-різному розв′язати. Саме через це в
багатьох навчальних заходах за традицією існують спеціалізовані майстерні: ігрового,
документального, науково-популярного кіно. Існують навіть різні кафедри –
кінорежисури і телевізійної режисури, хоча творчі роботи студентів за формою, змістом і
технікою виконання мало чим відрізняються. Усе це йде з часів Радянського Союзу, коли
існували спеціалізовані студії ігрового, документального і науково-популярного кіно.
Але навіть тоді багатьом ця вузька спеціалізація, що починалася з першого курсу,
видавалася хибною. Олександр Сокуров, чиї ігрові та документальні фільми стали
визнаною світовою класикою навчався в майстерні режисури науково-популярного кіно.
Більшість сучасних студентів від освіти передусім очікує не лише розповідей педагогів
про власне життя і творчі пошуки, не виховних бесід на високі теми, а саме професійного
навчання, опанування професії. Чотири чи п’ять років навчання – це тривалий період. І за
цей час кожен студент режисерського курсу за іншої системи навчання мав би змогу
зустрітися з чималою кількістю фахівцями в тих чи інших галузях режисури.
Далеко не всі режисери, які сьогодні активно працюють у кіно чи на телебаченні,
здатні кинути свою роботу заради постійної викладацької діяльності. Але якщо б їхній
авторський навчальний курс тривав один семестр (а не п’ять років), багато хто із
задоволенням прийшов на деякий час викладати до університетів. Адже режисерипрактики знаходять час для майстер-класів, що користуються великою популярністю.
Дехто організує власні авторські екранні школи, де навчання триває не більше дев’яти
місяців.
Вочевидь таких людей бракує нашим університетам. Утім, така практика не може
існувати в межах майстерень. Зміст виступів запрошених навіть на майстер-клас
спеціалістів далеко не завжди відповідає поглядам керівників творчих майстерень і
піддається останніми критиці, що не сприяє поглибленню навчального процесу.
Практика показує, що спроби спорадичного розширення творчого кругозору за
допомогою майстер-класів при збереженні традиційних майстерень далеко не завжди
дають очікувані результати.
Саме тому нині у світі поширені зовсім інші системи екранної освіти.
Більшість кінематографічних і телевізійних навчальних закладів не мають ніяких
майстерень. Там немає художніх керівників курсу.
У багатьох європейських та американських навчальних закладах студенти протягом
першого року (інколи навіть упродовж двох років) навіть умовно не поділяються за
професіями. Вони навчаються разом і мають опановувати основи всіх кінематографічних
і телевізійних професій. Кожен має зробити екранні роботи в різній якості: як режисер, як
сценарист, як оператор, як звукорежисер, як продюсер, як монтажер. Це дозволяє
практично познайомитися з професіями та зробити свідомий власний вибір щодо
подальшої спеціалізації. Згодом студенти продовжують навчання згідно з обраною
спеціальністю (режисер, оператор, звукорежисер, продюсер тощо). За такою логікою не
випадковий вибір, не інтуїція майстра, а власний практичний досвід мають підказати
студенту, чим саме йому краще за все займатися, до чого в нього є здібності.
Про таку організацію навчання мріяв свого часу засновник першої кафедри
телебачення в Україні професор Віктор Борисович Кісін. Його співпраця із закордонними
кінематографічними та телевізійними школами (зокрема, досвід перебування в Голландії)
підказував, що саме такий спосіб навчання є нині найперспективішим. На жаль,
передчасна смерть майстра не дозволила йому втілити в життя ці плани.
Творчий конкурс – найважливіший етап роботи будь-якого поважного навчального
закладу, що готує майбутніх митців, як у Європі, так і в США. Типовий приклад –
кінофакультет Каліфорнійського університету.
Абітурієнти при вступі обов’язково представляють на творчий конкурс власні
твори – сценарії, оповідання, нариси, романи, вірші, малюнки тощо. Усі, хто хоче бути
режисерами, операторами, сценаристами, крім того, мають надіслати власний фотофільм
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із власноруч зробленими фотографіями, розміщеними за певним драматургічним
принципом. Екзаменатори під час вступної співбесіди можуть торкатися необмеженого
кола питань, пов’язаних з культурою та мистецтвом.
У Каліфорнійському університеті (як і в багатьох інших навчальних закладах
США) абітурієнти вступають до загального відділення кіно-, телевиробництва. Там
взагалі немає поділу на факультети за спеціальностями. Зараховують на перший курс
п’ятдесят студентів, ділять їх на п’ять груп по десять осіб. Усі вивчають однакові
предмети. Перший курс – базові лекції за всіма дисциплінами.
Після закінченняі першого базового рівня і відповідних іспитів студент переходить
на вищий щабель навчання та обирає подальшу спеціалізацію. Наприклад, вивчаючи
сценарну майстерність, студент на кожному новому рівні отримує все складніші завдання.
Теж саме стосується режисури, операторської майстерності.
Існують різні рівні опанування кожної дисципліни. Можна навіть обрати всі
професії та напрямки, але тоді навчання розтягнеться на десятиліття. За такої організації
навчання немає не тільки майстрів, а й навіть курсу в нашому розумінні цього поняття.
Кожен навчається за власною програмою. Кожен обирає викладачів (з режисури,
операторської майстерності та ін.) за власним бажанням, керуючись авторитетом
педагога, його репутацією серед студентів. Термін навчання залежить від здібностей та
сумління самого учня.
За такої системи склад викладачів постійно змінюється. Хтось читає курс
документальної зйомки. Хтось навчає працювати з акторами. Інший фахівець вчить
будувати складні мізансцени. Відповідні спеціалісти читають поглиблені курси з історії
мистецтва. Диктат якогось одного майстра неможливий. Така гнучка система дозволяє
залучити до викладання спеціалістів найвищого ґатунку, які не мають можливості
постійно працювати в навчальному закладі, але певний час (у проміжках між власними
творчими проектами) можуть приділити для викладання якогось спецкурсу. Не тільки
«свої», але й студенти з інших університетів залюбки записуються на такі спецкурси, щоб
залучитись до досвіду видатних майстрів.
Добре відомі нам проблеми зі студентами, що навчаються за контрактом і мають
академічні заборгованості (особливо за фахом), розв′язуються доволі просто. Студента не
виганяють через профнепридатність. Якщо він і далі хоче сплачувати кошти, то може
навчатися скільки завгодно років – але перейти з одного рівня на інший він зможе лише
тоді, коли успішно складе іспити і зробить переконливі екранні роботи. Ніхто з викладачів
не буде заплющувати очі на творчу неспроможність студента лише через те, що «за все
сплачено».
Технічна база кожного авторитетного навчального закладу надзвичайно потужна і
наближена до справжнього виробництва. В американських університетах існують гранти
на зйомки кращих за задумом дипломних проектів. Боротьба за гранти жорстока, адже
щороку подається приблизно 30–40 заявок. З них університет обирає та спонсорує лише
шість фільмів. Той, хто не отримав грошей, може знімати фільм власним коштом, або
ввійти до іншого проекту як асистент.
Повсякденною практикою є пошук спонсорів. Скажімо, для одного з типових
дипломних проектів Каліфорнійського університету було отримано грант від
Голлівудської асоціації преси на 6 тисяч доларів; решту грошей вклали самі члени
знімальної групи (по 500 доларів).
За дещо іншою системою працює Паризька кіношкола La Femis. Вона налічує 8
факультетів і готує сценаристів, режисерів, операторів, звукорежисерів, монтажерів,
продюсерів, художників-постановників. На кожному курсі навчається п’ять студентів.
Перший етап вступу – подача документів, коли адміністрація школи ухвалює
попереднє рішення про допуск до творчих іспитів.
Якщо документи приймають, то абітурієнти проходять творчий конкурс у три тури.
Творчий конкурс – надзвичайно важливий.
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Наприклад, у першому турі абітурієнту надсилають три кодові слова. Треба обрати
одне і зробити за ним документальне дослідження. Відомий нині російський режисер
Микола Хомеріки, який навчався в цій школі, обрав під час вступу слово «маска». Він
знайшов десь у провінції людину, яка, на думку автора, весь час жила не власним, а
вигаданим життям. Він записав бесіду з цією людиною. Йому вдалося зрозуміти, що
насправді ховається за цією маскою, побачити справжній характер. Стенограма розмов з
цим чоловіком була схвально сприйнята у школі. Надсилати на творчий конкурс до
Паризької кіношколи можна будь-які матеріали: відео, аудіо, диктофонні записи, тексти.
Якщо абітурієнт витримує перший конкурс, його допускають до участі в другому турі.
Другий тур: абітурієнту знову надсилають завдання. Наприклад, це можуть бути
уривки з віршів, які слід певним чином опрацювати. Абітурієнт має обрати цікавий для
себе уривок. Він повинен розкадрувати його, за потреби написати діалоги. Окремо треба
викласти власне авторське бачення маленького фільму на основі обраного уривка та
прийоми, які автор хоче використати для екранізації.
Третій заключний тур відбувається в Парижі. Журі, склад якого змінюється
щороку, проводить співбесіду з абітурієнтом, аби зрозуміти культурний рівень і творчий
потенціал людини. За позитивними результатами третього туру абітурієнта зараховують
до школи.
У перший рік навчання всі студенти навчаються разом – одним курсом, за однією
програмою. Кожен має попрацювати над навчальними завданнями за всіма професіями як
режисер, оператор, звукорежисер, художник. Кожну роботу оцінюють різні професори,
що керують виконанням окремих завдань. Системи майстрів курсу тут також немає. На
кожному етапі навчання окремі курси читають запрошені фахівці. Постійно працює
система майстер-класів. Головне у навчанні – виконання практичних робіт. Теорія тісно
пов’язана з виконанням та обговоренням студентських екранних робіт.
На першому курсі спочатку знімають трихвилинну кінозамальовку. Остання вправа
першого курсу – повноцінний фільм на плівці 16 мм .
З другого курсу починається спеціалізація. Майбутні режисери на другому курсі
знімають документальний та ігровий фільми. Ігрову роботу знімають з професійними
акторами.
На третьому курсі режисери знімають екранні твори на плівці 35 мм.
Четвертий рік – зйомка дипломного фільму. Студентам надають бюджет у 20 тисяч
євро, яким можна розпоряджатися на власний розсуд. Камера та все кінематографічне
обладнання безкоштовні, знімальна група – самі студенти. Треба сплачувати лише за
кіноплівку та її обробку. Шукати кошти поза школою не можна: усі мають працювати в
однакових умовах.
Ще раз підкреслимо: у Франції немає системи творчих майстерень. Окремі видатні
митці запрошуються для проведення майстер-класів. Зокрема, Вуді Аллен, Роман
Поланські, Єжи Сколімовський, відомі французькі режисери. Відпрацьована чітка
навчальна та виробнича програма. Наприклад, від 15 жовтня до 15 грудня
студенти
роблять вправи, працюючи з акторами; від 15 січня по 15 квітня – виконують вправи з
операторської майстерності. Певні строки визначені для зйомок фільмів. Для допомоги
при виконанні кожного завдання до студента на певний час прикріплюється професійний
куратор.
Успішний досвід багатьох шанованих навчальних закладів дозволяє простежити
певні сталі тенденції в розвитку форм організації навчального процесу:
1. відмова від звичних для нас творчих майстерень;
2. надзвичайно серйозний творчий конкурс, аби вчасно позбутися випадкових,
нездатних до творчої роботи студентів;
3. спільне навчання на першому етапі перебування в кіношколі. Це дає змогу
опанувати суміжні професії та зробити для себе власний обґрунтований вибір;
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4. основне навчальне навантаження – виконання практичних робіт. Фільм, екранні
твори – єдино важливий підсумок навчання;
5. демократичність навчального процесу, надання можливості студентам навчатися у
різних педагогів за власним вибором;
6. за власні кошти студент може навчатися скільки завгодно років, але університет не
гарантує, що кожен отримає диплом;
7. навчальні програми різних творчих навчальних закладів та умови прийому мають
кардинальні відмінності. Немає і бути не може одного усталеного стандарту
(наприклад, до надзвичайно авторитетної Берлінської кіношколи (DFFB)
зараховують студентів не молодших за 23 роки, аби вони мали необхідний для
митця життєвий досвід);
8. усі навчальні заклади мають професійну знімальну базу;
9. у навчальні плани університетів і кіношкіл обов’язково закладені строки виконання
практичних знімальних робіт (коли студенти займаються тільки зйомками).
Природно, що ці положення не відкидають значення творчих майстерень
визначних діячів екранного мистецтва. Однак в Україні нині склалася специфічна
ситуація: через відомі соціально-політичні та фінансові чинники, які суттєво обмежили
обсяги фільмовиробництва, у країні втрачено два покоління кінематографістів; окремі
талановиті митці через об′єктвні причини ще не набули значного різнобічного досвіду, а
провідні майстри телебачення занадто перевантажені роботою над програмним продуктом
і не мають часу для системного викладання у вищій школі. Унаслідок цього справа
підготовки творчих кадрів кіно і телебачення майже цілком випала на долю невеликої
групи майстрів старшого покоління, більшість з яких не має досвіду сучасного
телевізійного виробництва – наймасовішої сфери працевлаштування випускників творчих
спеціальностей.
Тому сучасний досвід екранної освіти потребує ретельної уваги та вивчення, бо
звична для нас система навчання фахівців у галузі кіно і телебачення все менше відповідає
вимогам часу та світовим стандартам, працює під великим зовнішнім та внутрішнім
тиском. Зокрема, відбувається постійна уніфікація навчальних програм усіх напрямків
освіти, і не тільки творчої.
Не відкидаючи деяких позитивних рис Болонської системи, можливо слід
задуматись над тим, щоб відділити принципи творчої підготовки майбутніх фахівців кіно-,
телемистецтва від системи опанування загальноосвітніх, загальнокультурних дисциплін.
Мається на увазі поєднання Болонської системи при вивченні загальноосвітніх дисциплін
з глибоко індивідуалізованими методами фахової підготовки.
Будь-яка наука не може ані стояти на місці, ані сліпо йти в загальній колоні, якою б
привабливою не здавалася мета її руху.
Тим справедливішою є ця теза для екранної педагогіки, завдання якої – вирощувати
не просто фахівців, а творчі індивідуальності, які мають для розкриття цієї
індивідуальності відповідні фахові знання та навички.
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Мужук Леонід Петрович
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Десятник Григорій Овсійович
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту телебачення, кіно і театру Київського
міжнародного університету

ДОСВІД СПІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
СЦЕНАРИСТІВ І РЕЖИСЕРІВ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Однією з важливих проблем екранної педагогіки є спільне навчання студентів, які
обрали різні творчі спеціалізації.
Природною була форма навчання, яка періодично практикувалась і донині
зустрічається в практиці екранної освіти – формування спільних творчих майстерень
режисерів ігрового кіно й телебачення та акторів кіно і телебачення.
Серед них можна навести вдалі приклади творчих майстерень Віктора Івченка та
Володимира Денисенка в Київському театральному інституті, Сергія Герасимова у ВДІКу.
Студентів цих спільних майстерень поєднувала об′єктивна необхідність режисури
для постановки акторських вправ і використання акторів для реалізації режисерських
задумів. Натомість не могло йтися про створення подібних майстерень під час підготовки
майбутніх режисерів документального і науково-популярного кіно, оскільки вважалося,
що акторська гра в цих видах екранної творчості не використовується.
Перехід системи екранної освіти до масової підготовки фахівців телебачення
викликав до життя і нові напрямки підготовки. Насамперед йдеться про спеціальність
диктора, ведучого телевізійних програм.
Досвіду в цій справі було небагато, а перспективи розвитку телебачення вказували
на необхідність масової підготовки телеведучих.
Оскільки єдину в Україні і першу в СРСР кафедру телебачення Київського
театрального інституту очолювали колишні театральні режисери, для них було логічним
дивитись на телеведучих як своєрідних телевізійних акторів. Тож за аналогією із
системою спільної підготовки режисерів ігрового кіно та кіноакторів від початку 90-х
років було започатковано спільне навчання на молодших курсах майбутніх режисерів і
ведучих телевізійних програм – система, яка надалі поширилась і на інші навчальні
заклади відповідного профілю, кафедри кіно-, телемистецтва яких очолювали вихідці з
театрального інституту.
На жаль, задумана як процес своєрідного спільного «вживання» в екранну
творчість, який надалі допоможе студентам остаточно визначити спеціалізацію, ця форма
навчання в подальші роки показала свою непрацездатність.
По-перше, дедалі очевидним став об′єктивний поділ телеведучих на ведучих
документальних програм – своєрідних тележурналістів, і шоуменів, підготовка яких,
вочевидь, повинна проходити на основі опанування майстерності естрадного актора.
По-друге, на фоні загального зниження культурного рівня молоді все очевиднішим
ставав розрив між рівнями підготовки молодих людей, які прагнуть присвятити себе
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режисурі, і тими, хто прагне спробувати «стати обличчям» телевізійного каналу.
Відповідно, педагоги з фахових дисциплін дедалі частіше змушені йти на компроміси між
поглибленим викладанням теорії і практики екранної творчості майбутнім режисерам кіно
і телебачення та полегшеним варіантом тих самих дисциплін для засвоєння майбутніми
телеведучими. І йдеться не тільки про певні особисті пріоритети. Просто представники
різних екранних професій потребують і різних рівнів опанування певних навчальних
дисциплін.
Враховуючи ці обставини в навчальних програмах наймолодшої з українських
кафедр кіно-, телемистецтва, створеній в Інституті журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, одразу ж запровадили роздільну
підготовку студентів відповідно обраної спеціалізації, що, безумовно, позитивно вплинуло
на рівень фахової підготовки і майбутніх режисерів, і майбутніх телевізійних ведучих.
Натомість кафедра запровадила іншу форму спільного навчання, яка має давню
традицію в українській екранній педагогіці. Ідеться про функціонування спільних творчих
майстерень майбутніх режисерів і сценаристів кіно і телебачення.
Наприкінці 30-х років минулого століття Олександр Петрович Довженко,
розпочинаючи підготовку кінорежисерів, головний акцент у навчальному процесі робив
саме на написанні літературних сценаріїв фільмів, плануючи після певного періоду
сценарної практики доучувати студентів режисурі у виробничих умовах кіностудії.
Робота над сценаріями власних фільмів від самого початку кінематографу була
природною формою творчості для багатьох провідних режисерів світового й українського,
зокрема, кіно. Це природно, оскільки режисура являє собою екранну форму практичної
драматургії, тобто здатності режисера будь-який життєвий матеріал, будь-які художні
образи розгортати в певну драматургічну форму, без якої не може і йтися про створення
екранного видовища.
Однак екранна драматургія, що виявляється у формі попередньої літературної
моделі екранного твору – літературного сценарію, є сферою окремої професійної
діяльності, у якій режисер виступає саме в ролі сценариста.
У кінематографі давно склалася своєрідна традиція роботи над сценарієм, коли
автор доопрацьовує сценарний матеріал відповідно до можливостей студії та екранного
бачення майбутнього режисера, співпрацюючи з останнім у тій чи іншій формі, навіть
якщо режисер і не стає співавтором сценарію. Якийсь час навіть існував спеціальний,
оплачуваний творчо-виробничий період, у якому відбувалася така співпраця – розробка
літературного сценарію. Цього давно вже немає, але якщо тривалий кінематографічний
процес дозволяє режисерам певний час, вільний від безпосереднього створення фільму,
витрачати на власну сценарну діяльність, або безпосередньо співпрацювати з
професійними сценаристами, формуючи спільне екранне бачення майбутнього кінотвору,
то на телебаченні ситуація здебільшого докорінно відрізняється.
Величезні обсяги поточного телевізійного виробництва майже не залишають
режисеру часу для ґрунтовної сценарної творчості навіть за умови наявності в нього
сценарного обдарування.
Водночас, сценаристи телебачення, серед них і включені до штату телевізійних чи
продакшн-студій, здебільшого працюють самостійно, маючи за своєрідного модератора
майбутнього екранного твору редактора або креативного продюсера.
Ця відірваність призводить до необхідності значно поглибити професійні екранні
знання та навички сценаристів, які б могли зримо уявити майбутній екранний твір у
найменших його деталях. Саме цим відрізняються, зокрема, численні сценаристи
американського та британського телебачення, які надають режисерам літературний
сценарій у вигляді, адекватному так званому «режисерському сценарію» – точній
режисерській моделі фільму. В умовах поточного телевізійного виробництва такий метод
позбавляє студію необхідності витрачати час і кошти на підготовку режисером власного
варіанта режисерського сценарію.
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Звичайно, такий стан речей зменшує можливості творчого впливу режисера на
остаточний екранний продукт, однак є високотехнологічним та економічним з погляду
вимог сучасного телевізійного й телекінематографічного виробництва.
Не менш важливими є глибокі професійні знання творчих і технологічних засад
телебачення для сценаристів, які працюють в неігрових видах телебачення.
З другого боку, основна драматургічна праця в неігрових видах екранної творчості
лягає на плечі режисера, який працює з неповторним матеріалом реальної дійсності і
остаточні питання драматургічного змісту й форми екранного твору з′ясовує під час
зйомок, монтажу та озвучування.
Ще одна – надзвичайно важлива проблема телебачення – величезна кількість
закадрових текстів. Їх написання є специфічною та найвідповідальнішою частиною
створення документальних і пізнавальних телевізійних програм і вимагає глибокого
розуміння природи екранної творчості, взаємопов′язаності її численних компонентів.
Отже, існує безліч точок взаємодії сценарної та режисерської праці, досконале
розуміння яких є обов′язковою умовою плідної екранної творчості в системі телебачення.
Важливим аспектом питання є і проблема творчо-психологічних стосунків
усередині творчого колективу телевізійної програми. Найактуальнішою вона стає під час
створення циклових телевізійних програм типу реаліті-шоу. Ці масові жанри сучасного
телебачення зазвичай вимагають постійної присутності сценариста безпосередньо на
знімальному майданчику. Постійні зміни сценарної дії, пов′язані з виробничими
обставинами «конвеєрних» зйомок, систематичне включення нових, дуже часто
непрофесійних виконавців, вимагають перманентних переробок, дописок, уточнень
сценарного матеріалу під час запису програми.
Усе це модифікує особливості професійної діяльності телевізійних сценаристів,
максимально наближує сценарні методи до режисерського звуко-зображального бачення.
Саме ці реальності сучасного телевізійного й кіновиробництва були підставою для
створення на кафедрі кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка спільних сценарно-режисерських
майстерень.
З організаційного боку такий крок не має прямих попередників і багато що
довелося розробляти «з нуля», сполучаючи суто режисерські та суто сценарні аспекти
викладання. Однак дуже швидко сформувалося розуміння того, що головним у цьому
процесі є спільна робота студентів над власними екранними роботами на всіх творчовиробничих етапах. У дійсності йдеться про те, що студенти обох спеціалізацій повинні
виступати в ролях співавторів і співрежисерів, починаючи від формування творчого
задуму до завершення навчальної екранної роботи.
Найважливішими є два етапи такої співпраці – формування спільного звукозорового та драматургічного екранного задуму і монтажна організація екранного твору.
Творчий задум – концентрований ідейно-тематичний і стильовий начерк
майбутнього твору – лежить в основі будь-якого екранного твору. Його формування –
одна з найбільших таємниць творчої діяльності. Це глибоко індивідуальний процес
оформлення життєвого та мистецького досвіду в сюжет, розгортання якого дозволить
автору висловити власну творчу та громадянську позицію щодо певних явищ дійсності.
На початковій стадії він може навіть не мати чіткої зовнішньої форми – просто бажання
висловитись на якусь тему, розкрити певний ідеологічний комплекс власного ставлення
до життя на основі якихось явищ, фактів, подій, багато з яких ще треба конкретизувати,
осмислити, сповнити образним змістом.
Однак задум зароджується не абстрактно, а саме на основі життєвого й
мистецького досвіду автора, тобто величезного соціального, культурного, психологічного,
ідеологічного обсягу знань, вражень, відчуттів. Відштовхуючись від цих видів досвіду,
автор повинен сформувати визначальні компоненти творчого задуму:
- задум повинен бути актуальним, а отже, похідним від глибини авторської
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обізнаності в проблемах сучасності, визначальних тенденціях, особливостях суспільного
мислення;
- задум повинен бути цікавим масовій аудиторії, а отже, відповідати масовому
запиту на певну інформацію, на певне ставлення до важливих явищ, які впливають на
життя людей;
- задум повинен бути екранним, тобто передбачати не просто можливість його
реалізації в екранному творі, але й саме таким, для якого екранне існування є
найефективнішим з точки зору спілкування з аудиторією;
- задум повинен містити елемент мистецької новизни, а отже – демонструвати
обізнаність автора з культурними надбаннями, особливостями сучасного культурного
процесу;
- задум повинен бути образним, а це означає органічне поєднання в ньому
конкретного і типового, реального та фантазійного, індивідуального та
загальносуспільного.
Природно, що самостійне вироблення повноцінного творчого задуму для студентів,
які не мають достатнього життєвого досвіду, а в сучасних умовах глобальної
психологічної залежності від Інтернету і телебачення – і достатнього індивідуалізованого
мистецького досвіду, надзвичайно проблематичне.
Спільна робота студентів у міні-колективі дозволяє певним чином доповнювати
один одного і життєвим, і мистецьким досвідом. Форми такого взаємодоповнення
різноманітні, але здебільшого зводяться до дискусійного обговорення варіантів задуму.
Практика показує, що дискусія для студентської молоді – з їхньою розкутою
індивідуальністю, є найефективнішою формою так званого «мозкового штурму».
Важливим моментом співпраці є й те, що майбутні режисери об′єктивно налаштовані на
дослідження технічних можливостей реалізації того чи іншого задуму, що безумовно є
фактором, який спрямовує сценарний задум не тільки в бік екранності, але й
технологічності його реалізації.
Суттєвим є й те, що самою природою режисерської творчості диктується зрима
персоніфікація літературних образів у характерні риси певних виконавців. Ця обставина
надзвичайно впливає на поєднання реальних і літературно окреслених рис людських
характерів, які є основою розвитку будь-якого типу екранної драматургії.
Подібних прикладів можна наводити чимало. Головне те, що спільна робота
сценаристів і режисерів спрямовує літературну модель екранного твору до більшої
життєвості, образної правдивості і розширює обрії мистецького та ідейного світобачення
авторів, активно сприяє їхній професіоналізації.
Не менш важливою є спільна робота режисерів і сценаристів під час монтажу
екранного твору. Адже саме там, у монтажній, екранна драматургія набуває остаточної
завершеності й виразності. Під час цієї роботи режисери отримують свіжий погляд на
відзнятий матеріал, його можливі варіанти, а сценаристи – глибоке розуміння
різноманітних форм звуко-зображальної екранної мови.
Ще одна позитивна грань сценарно-режисерської співпраці полягає в можливому
формуванні ще на студентський лаві стабільних творчих колективів авторів-однодумців,
здатних органічно відчувати стилістику, особливості ідейно-тематичного, образного
мислення один одного.
Окрім цих високих завдань, є і суто прагматичні вигоди спільної форми навчання
сценаристів і режисерів, найважливішим з яких є ефективна, вчасна підготовка
сценарного матеріалу для створення чергових навчальних завдань, забезпечення їх
необхідного творчого й технологічного рівня.
Діяльність спільних сценарно-режисерських майстерень тільки починається і
значною мірою є експериментальною. Однак уже нині вона дає можливість опановувати
нові форми екранної педагогіки, наближуючи її до реалій сучасного телевізійного і
кіновиробництва.
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КІНО-, ТЕЛЕОПЕРАТОРСТВО ЯК КОМПЛЕКСНА НАВЧАЛЬНА
ДИСЦИПЛІНА ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Однією з найнасиченіших фаховими навчальними дисциплінами спеціалізацій є
кіно-, телеоператорство.
Створення екранного зображення є техногенно обумовленим видом художньої
творчості, у якому бездоганне володіння великим арсеналом виражальних засобів
органічно поєднується з технічними й технологічними чинниками.
Саме залежно від опанування тих чи інших технічних засобів перебуває поділ на
окремі дисципліни: операторська майстерність, кінотелесвітлотехніка, кольорознавство,
експонометрія, кінокомпозиція, основи кінотехніки та оптики, основи телебачення і
телетехніки, відеозйомка і монтаж, комбіновані зйомки і спеціальні види зйомок. У
єдиному комплексі з операторством слід розглядати і такі навчальні дисципліни як
художня фотографія та фотожурналістика. Важливе місце в процесі підготовки операторів
кіно і телебачення посідають переглядові семінари, під час яких студенти мають
можливість аналізувати екранні твори, виявляючи найсуттєвіші складники операторської
роботи, взаємозв′язку операторської та режисерської стилістики, системи зображальновиражальних засобів кіно і телебачення.
Кожна з цих дисциплін формує не тільки коло властивих їм знань і вмінь, а й
загальне розуміння матеріалу операторської майстерності, розуміння її природи й
специфіки. На цих теоретичних чинниках слід постійно фокусувати увагу майбутніх
операторів під час будь-яких форм і змістового наповнення занять, оскільки, тільки
розуміючи загальну природу власної творчості, митець здатний осмислено опановувати її
численні творчі й технологічні елементи.
Специфіка операторського мистецтва полягає в тому, що оператор за допомогою
виражально-зображальних засобів – світла, руху, композиції, крупності – відтворює в
межах кінематографічного або телевізійного к а д р у окремі фрагменти реальної чи
художньо організованої дійсності так, щоб найповніше розкрити їх ідейно-змістовний та
естетичний зміст і органічно включити їх у загальну монтажну драматургію цілісного
екранного твору. Матеріал операторського мистецтва – пластичний вигляд і рух
пластичних елементів природного та людського життя, які створюють зображальні образи
реальної чи художньої дійсності.
Оператор проводить свою роботу під керівництвом режисера і на основі його
бачення майбутнього екранного твору, прагнучи досягти органічної єдності
режисерського й операторського стилю.
Суттєвим елементом операторської творчості є її пов´язаність з використанням
комплексу технічних засобів трансляції та зйомки, до якого входять камери, об´єктиви,
експонометрична апаратура, штативи, крани, засоби пересування камери, освітлювальна
апаратура, різноманітне допоміжне обладнання і пристосування.
Від знання можливостей і досконалості володіння цією технікою великою мірою
залежить рівень реалізації оператором образотворчих завдань.
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Специфіка операторської творчості визначається також особливостями роботи в
різних видах екранної творчості: на телебаченні, в ігровому, документальному, науковопопулярному на інших спеціальних видах кінематографії.
Екранні мистецтва – мистецтва видовищні. Незважаючи на суттєву різницю між
традиційним кіно і телебаченням, їх неодмінним спільним складником, без якого
існування цих видів масової комунікації та мистецтва неможливе, є виразне, змістовне
зображення, побудоване за законами художньої творчості.
Отримання такого зображення є одним з головних засобів реалізації в екранному
творі ідейно-художнього задуму авторів і не може бути реалізоване без операторської
творчості.
Оператор за допомогою виражально-зображальних засобів – світла, руху,
композиції кадру, колориту – відтворює в межах кінематографічного або телевізійного
кадру окремі фрагменти цієї реальної чи художньо організованої дійсності так, щоб
найповніше розкрити їх ідейно-змістовний та естетичний зміст і органічно включити в
загальну монтажну драматургію цілісного екранного твору.
А отже, специфічним предметом операторського митецтва є виявлення
внутрішнього, драматургічного змісту реальної та художньо організованої дійсності через
її зовнішній, пластичний вигляд.
Для реалізації цього завдання оператор повинен бути не просто фіксатором
дійсності. Приступаючи до створення фільму, або телевізійної програми, оператор
повинен досконало розуміти задум режисера, особливості його творчого мислення.
Неодмінною вимогою є і чітке розуміння виду і жанрової своєрідності екранного
твору, над створенням якого працює знімальна група. Документальний, пізнавальний,
суто розважальний або філософський постановочний твори – зазвичай зовсім різні сфери
не тільки режисерської, але й операторської творчості і мають специфічні для кожного
виду дуже значні відмінності.
І якщо для оператора-документаліста найважливішим при створенні фільму є
постійне
відчуття динамізму, екранної правди реальних подій, то завдання оператора
постановочного твору набагато складніші.
Оператор ігрового екранного твору повинен добре орієнтуватись у найтонших
нюансах сценарної першооснови. Тільки так він може адекватно зрозуміти ідейнохудожній задум режисера, стати його співавтором у розробці постановочного проекту
фільму, програми і надалі безпосередньо втілити все задумане на екрані.
Історія кіно знає чимало прикладів настільки плідного співробітництва режисера й
оператора, за якого режисери в дійсності відсторонювались від контролю за екранним
зображенням, маючи абсолютне зображальне й монтажне співмислення з оператором.
Саме такими були здебільшого творчі стосунки Олександра Довженка і Данила
Демуцького, Всеволода Пудовкіна й Анатолія Головні, Уільяма Уайлера і Грегга Толанда.
Однак ці приклади аж ніяк не перекреслюють необхідність постійної творчої
взаємодії оператора й режисера під час побудови зображального вирішення екранного
твору. Вони просто ще раз підкреслюють, що оператор і режисер повинні бути гідними
один одного творцями екранного твору, маючи спільне художнє бачення. І тільки на
його основі оператор може взяти на себе відповідальність за зображальне вирішення
твору, створення драматургічно обумовлених портретів екранних персонажів, композицію
кадрів, організацію внутрішньокадрового руху, передачу зображальної перспективи,
характер освітлення й колориту та інші складники зображальної виразності.
Але є й такий бік екранної творчості, за який оператор несе повну персональну
відповідальність. Мається на увазі технічна якість зображення, її відповідність екранним
стандартам. Оператор повинен володіти необхідними знаннями й технічними навичками,
які забезпечать потрібний стандарт освітлення, колориту, фокусування, стабільності
екранного зображення, його відповідність завданням наступного монтажу. Для цього він
повинен досконало знати можливості кіно-, відео- та освітлювальної техніки, оптики й
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оптичних пристосувань, допоміжної операторської техніки, фотоматеріалів і електронних
матриць відеоапаратури, принципи природного та штучного освітлення тощо. Адже саме
від оператора залежить, як будуть виглядати дійові особи, наскільки виразними будуть
виглядати на екрані середовище дії та її атмосфера. І головне – чи буде зображення
відповідати режисерському задуму в тому чи іншому виді творчості.
Документальне телебачення ще достовірніше, ніж документальний кінематограф,
відображає життєву реальність, події та образи реального суспільного життя. Ця
визначальна риса
принципово відрізняє екранну документальну творчість від
постановочної. В ігровому, постановочному, або ж художньому кіно і телебаченні автори,
і серед них оператор, утворюють особливий художній світ, який певним чином моделює
реальну дійсність, але не вимагає визнання екранної дійсності за реальність.
Оператор-документаліст навпаки повинен знаходити образи реальності в ній самій.
І не просто образи, а такі, які найбільше здатні зробити факти і події життя зрозумілими і
цікавими глядачу.
Оператор документального екранного твору працює за методом активного пошуку
найвиразніших, найзмістовніших елементів дійсності. Його завдання – показати їх на
екрані, використовуючи такі виражальні засоби операторської творчості, які відкриють
глядачу реальний зміст екранних об´єктів, життєвих подій. Ці засоби добре відомі –
композиція кадру, план, ракурс, рух, освітлення тощо.
Безпосередній вибір тих чи інших виражальних засобів значною мірою залежить
від характеру зйомок. З виробничої точки зору всі документальні зйомки можна
розмежувати на тематичні й подієві.
Характер подієвих зйомок диктується процесуальними умовами самої події, її
внутрішнім змістом, ставленням авторів до події, неможливістю її відновити та
здебільшого заснований на репортажній фіксації найвиразніших моментів події.
Для оператора-репортера найбільший вияв майстерності – розкрити на екрані живі,
непідробні емоційні переживання учасників події, виявити їх реальні взаємозв´язки чи
протистояння. Для цього він повинен бути оперативним, блискавично орієнтуватись у
складних подієвих ситуаціях, добре розуміти безпосередній зв´язок між виконанням
професійного обов´язку та етикою журналістської поведінки. Оператор-документаліст не
повинен робити себе активним учасником події. Перебуваючи у вирі події, він повинен
тактовно не втручатись у її перебіг, але водночас постійно бути в найважливіших її
місцях.
Найскладнішим виявляється це завдання під час екстремальних зйомок стихійного
лиха або пов′язаних з війною. Оператор повинен обрати таку тактику власної поведінки,
яка безумовно забезпечить і отримання необхідного документального матеріалу, і безпеку
самого оператора, і своєчасну доставку оперативного матеріалу на телевізійний канал.
Ці показники зображальної майстерності та операторської діяльності не втрачають
свого змісту й цінності і тоді, коли оператор працює над створенням тематичної
документальної програми, яка за своїм жанром найчастіше є документальним нарисом.
У структурі екранного нарису подія є лише приводом для екранної розповіді, або
певним драматургічним аргументом. Значне місце в нарисі посідають зйомки
організованих подій, а іноді навіть реконструкція подій, які відбулися раніше.
Особливість таких зйомок полягає передусім у тому, що авторська група
організовує такі елементи подій, які дійсно можуть відбуватися реально. При цьому
оператор повинен створити таке зображення, яке буде утворювати на екрані подобу
реальних життєвих подій, реальної поведінки людей у різноманітних ситуаціях.
Теж саме стосується проблеми реконструкції подій. Різниця полягає лише в тому,
що під час реконструкції, або відновлення подій, слід відновлювати лише ті елементи
події, які є типовими для будь-якої подібної події, незалежно від того, коли вона
відбудеться. Це особлива частина режисерсько-операторської роботи.
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При створенні тематичної документальної програми або кінонарису велике
значення має попереднє ознайомлення оператора з літературною першоосновою –
сценарієм, а також уміння знімати монтажно, тобто забезпечити таке різноманіття кадрів,
яке за будь-яких драматургічних умов дозволить змонтувати матеріал фільму, програми.
Він повинен розуміти драматургічне значення так званого адресного кадру, важливість
різнопланової та динамізованої зйомки.
Ще один обов´язок оператора-документаліста на телебаченні – постійно
контролювати якість звукозапису. Оператор, окрім досконалого знання відеотехніки і
зображальних екранних засобів, повинен орієнтуватись у характеристиках мікрофонів, в
особливостях режимів запису звуку відеокамерою.
Певні суттєві особливості є і в роботі оператора постановочного телебачення. Сама
назва – постановочне телебачення – говорить про те, що постановочні, тобто ігрові, або
художні екранні твори є витвором авторської фантазії, який створюється на основі
створення образної моделі реальної дійсності, яку розігрують актори.
Творчість оператора постановочної програми або фільму – високе мистецтво
образного розкриття внутрішнього світу людей, внутрішнього змісту екранної драматургії
через пластичні образи, які є реалізацією творчого задуму, творчої уяви авторів.
Завдання, які доводиться виконувати оператору постановочних програм і художніх
фільмів, дуже складні, відповідальні й масштабні.
Разом із режисером і художником-постановником оператор розробляє
постановочний проект, затверджує ескізи декорацій, розробляє мізансцени, тобто взаємне
розташування виконавців та елементів декорації чи інтер´єру, бере участь у пробах
акторів і репетиціях.
Оператор визначає точки зйомки, обирає потрібні об´єктиви, розробляє схеми
освітлення кожної сцени і практично ставить освітлення під час зйомок, розробляє
колористичну гаму сцен та епізодів і траєкторії пересування камер, відповідно до чого
готує спеціальне операторське обладнання. На відміну від оператора документального
телебачення, важливу технічну роль у роботі оператора постановочних програм відіграє
вміння творчо користуватися замірами експонометра. Саме цей прилад дозволяє будувати
на знімальному майданчику високохудожні тональні образи дійсності.
При багатокамерній зйомці, яка дозволяє знімати сцени або навіть епізоди, не
порушуючи цілісності акторської гри, оператор розробляє схему розташування камер на
знімальному майданчику. При цьому камери повинні розташовуватися так, щоб не
потрапляти в кадр. Ці рішення виробляються вже на стадії проектування декораційного
комплексу.
Важливою частиною творчої праці оператора постановочних програм є розробка
загальної зображальної стилістики твору, створення виразних екранних портретів, які
дозволять глибоко розкрити внутрішній світ персонажів.
Розкрити весь цей величезний комплекс теоретичних знань, і не просто розкрити, а
зробити органічною частиною професійного світосприйняття майбутніх операторів кіно і
телебачення найефективніше тоді, коли постійно поєднувати теорію та практичне її
опанування.
Нині, коли оператори використовують переважно цифрову відеотехніку, практичні
роботи, на відміну від «кіноплівкового» періоду можна і треба починати буквально з
перших кроків навчання. І йдеться навіть не про повноцінні навчальні екранні твори. Такі
завдання повинні відповідати кожному навчальному кроку. Крупність планів, різноманітні
види освітлення, перспективні побудови кадру, ракурс, композиція, динамічні елементи
внутрішньокадрового руху і весь інший арсенал виражальних засобів повинен
засвоюватися студентами практично, у низках різноманітних сполучень і змістових
завдань. Не просто кут, точка зору камери, а вияв значущості об′єкта, його масштабності,
приниження, задавленості, підйому і т.п. емоційно-психологічні стани будь-якого об′єкта
повинні практично виявлятися студентами-операторами під час вивчення ракурсної
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зйомки. Урівноваженість, неврівноваженість, динамічність, статичність, мінімалізм,
перенасиченість та інші ознаки кінокомпозиції слід закарбовувати у свідомості та
навичках студентів у серії відповідних зображальних етюдів. Такий шлях, як показує
практика навчального процесу, є найпліднішим, на ньому педагог здатний системно,
послідовно й ефективно формувати мистецьке світобачення майбутніх операторів,
властивий їм індивідуальний стиль, екранний почерк.
Значні можливості для цього надає технічне обладнання навчальної телевізійної
студії кафедри кіно-, телемистецтва Інституту журналістики КНУ. Відеокамери,
обладнання для динамічних зйомок – стедікам, комплекс сучасних освітлювальних
приладів, телевізійна апаратна та монтажний комплекс дозволяють виконувати широкий
комплекс навчальних робіт, використовуючи до того ж творчий потенціал інших
студентів кафедри.
Велике значення мають і будь-які форми творчої співпраці студентів-операторів зі
студентами-режисерами й сценаристами. Крім того, бажано постійно націлювати їх на
спільне виконання навіть найменших за обсягом навчальних завдань на кшталт
вищенаведених. Це не тільки привчить студентів до колективної праці, але й навчить
студентів-операторів мислити драматургічно, а студентів-режисерів і сценаристів –
зображально й динамічно.
Зокрема, ефективною формою саморозвитку студентів усіх трьох спеціалізацій є
періодичне проведення спільних переглядових семінарів. Зіткнення різних професійних
підходів під час аналізу екранних творів взаємозбагачує студентів, поглиблює їхнє
розуміння екранної творчості як комплексу кількох індивідуальних мистецьких
світобачень.
Велике значення для студентів-операторів мають творчі майстер-класи за участю
професійних кіно-, телеоператорів. Звичайно, вони корисні і для студентів інших
спеціалізацій, але тільки оператори можуть черпати з них суто практичні знання, пов′язані
з побудовою кожного кадру, використанням сучасних технічних засобів, спеціальних
ефектів і комбінованих зйомок. Важливим є і проведення таких зустрічей з майстрами
різних видів екранної творчості, оскільки кожен з них має власні, часом дуже відмінні від
інших, принципи й методи зйомки.
І ще одне важливе запитання: чи слід заохочувати самостійне створення
студентами-операторами екранних робіт без участі режисера та сценариста?
На нашу думку такий характер навчальних робіт є винятком і можливий тільки
тоді, коли студент перебуває в пошуку подальшої творчо-виробничої спеціалізації. Тобто,
якщо студент-оператор починає замислюватись над тим, чи правильно він обрав вид
діяльності, безумовно, слід надати йому змогу самостійно відшукати власний творчий
шлях, не обмежуючи межами основного навчального завдання. Однак він повинен
зрозуміти і за допомогою педагога пересвідчитись на конкретних прикладах екранної
практики значну ефективність операторського початку майбутньої творчої кар′єри
режисера чи навіть сценариста кіно і телебачення. Адже саме ця професія формує основу
того, що є сутністю кіно і телебачення – організації образу дійсності в конкретному,
обмеженому мистецькими межами погляді на світ, який називається кадр.
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КІНОКОМПОЗИЦІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
У великому комплексі навчальних дисциплін, які складають коло професійної
підготовки операторів кіно і телебачення, особливе місце посідає навчальна дисципліна
«Кінокомпозиція». Утилітарно під кінокомпозицією розуміють взаємне розташування в
кадрі об′єктів зйомки, яке розкриває зміст кадру та формує його естетичне середовище.
Однак найважливіше те, що композиційна побудова кадру передає творче ставлення
автора до екранних подій; композиція – інструмент драматургічного поєднання всіх
засобів зображальної виразності кадру.
Починаючи оволодіння майстерністю кінокомпозиції, студент повинен усвідомити,
що пошук композиційних вирішень кожного кадру починається з творчого задуму всього
екранного твору, є результатом глибинного розуміння не тільки власне операторського,
але й насамперед – режисерського бачення.
Кадр не випадково обмежений рамкою. Ця рамка вирізняє із загальної картини
дійсності саме те, що є змістовним елементом екранної розповіді в кожний окремий
момент екранної дії. Тобто, питання побудови композиції кадру є фундаментальною
базою всього зображального вирішення екранного твору.
Учення про композицію народилося багато тисячоліть тому. Його основи були
розпочаті та в подальшому розроблені в працях античного філософа та вченого
Аристотеля. Саме він почав роботу з аналізу літературних текстів, а потім були відкриті та
проаналізовані композиційні побудови в інших видах мистецтва.
Робота над композиційним рішенням – це явище, яке важко піддається вивченню,
так само, як і природа будь-якого творчого задуму. В одному з листів художника В.І.
Сурикова можна прочитати такі рядки: «Головне для мене – композиція. Тут є якийсь
твердий, незворотний закон, який можна лише почуттям вгадати, але який такий
непорушний, що кожна додана, або зменшена частина полотна, або зайве поставлена
крапка разом змінює всю композицію».
Художники-живописці завжди надавали належного значення та серйозно ставилися
до розмірів, форми й меж своїх полотен. Вони усвідомили, що межа картини – «рама»
тісно пов’язана з композицією і створює враження, якому мистецтвознавці дали назву
антиципація. Екранним аналогом цього терміна є принцип кадрування – виділення
мистецького кадру з навколишньої дійсності.
Ці терміни передбачають, що всередині картинної площини, як і всередині кадру,
відбудеться щось значне, гідне уваги глядача і з’явиться ілюзія простору, яка поведе в
глибину кадру, у мистецьку далечінь. Саме в усвідомленні глибоко творчого характеру
процесу кадрування беруть початок усі подальші мистецькі пошуки студентів-операторів.
Кожний кінокадр, як і фотокадр, відображає конкретну життєву ситуацію і тому
кожна композиція унікальна. Іншої такої ж не може бути.
Але в нескінченному калейдоскопі композиційних варіантів можна виділити такі, в
основі яких сконцентровані схожі ознаки. Передусім композиції поділяться на «закриті» й
«відкриті».
Закрита кінокомпозиція будується так, що лінії взаємодії зображувальних
об’єктів спрямовані до сюжетно-композиційного центру. Основні причинно-наслідкові
зв’язки в таких зображальних конструкціях зосереджуються всередині картинної
площини. Якщо є необхідність сконцентрувати увагу глядача на конкретному факті,
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смислові зв’язки якого можуть не виходити за межі екрана, то кінооператор або фотограф
обирає конструкцію закритого типу. Саме вона, як найзрозуміліша змістовно, є основою
початкового етапу оволодіння композиційної майстерністю. Цей процес необхідно
органічно поєднувати з проникненням у зміст екранного твору, з роз′ясненням загальної
його драматургії, яка й визначає змістове наповнення кожного окремого кадру. Саме
такий шлях – від драматургічного аналізу до синтезу першоелементів кадру, який утворює
його драматургічний зміст, – обов′язковий складник навчального процесу.
Дія, що відбувається в середині закритої композиції, починає та завершується в
межах її кордонів. Це полегшує студентам постановку композиції, адже така побудова
завжди підкорена логіці та легко сприймається глядачами, оскільки всі лінії взаємодії
об′єктів пояснюють значення кожного елемента кадру.
Відкрита кінокомпозиція будується на основі ліній, які розходяться від сюжетного
центру, відображаючи зв’язки об’єкта, що намагаються вийти за межі кадру. У таких
випадках причинно-наслідкові залежності розкриваються не в середині, а за межами
картинної площини та вимагають продовження й завершення в інших монтажних планах.
Внутрішньокадрова дія відкритих композицій не має самостійного та вирішального
значення, а лінії, що пов’язують головний об’єкт з іншими (їх інколи називають
«силовими лініями композиції»), мають напрямок в боки від центру.
Зазвичай, вони покидають межі картинної площини, вказуючи, що об’єкт мусить
вступити у смислові зв’язки із ситуацією, що розгортається за межами кадру. Саме тому
глядач завжди сприймає відкриту композицію як частину цілого та чекає подальшого
розвитку монтажної фрази. На таке очікування його орієнтує напрямок і незавершеність
силових ліній.
Якщо говорити про керування аудиторією, то відкриті композиції дієвіші. Вони
змушують чекати продовження і це робить їх драматично напруженими, що потребує
монтажного розвитку. Вони активно впливають на глядача не тільки змістом
внутрішньокадрової дії, але і своєю формою, яка більш кінематографічна, ніж у закритій
композиції, тому що вони не можуть існувати без монтажного ряду.
Вивчення цієї композиційної форми слід активно поєднувати із формуванням у
студентів чітких навичок динамічної побудови екранного твору, розвитку уяви в галузі
організації панорамної зйомки.
Після цього органічним буде перехід до майстерності побудови нестійкої
композиційної побудови. Вона створюється, коли лінії взаємодії об’єктів перетинаються
під гострими кутами, створюючи враження динаміки та напруженості. Зазвичай основою
таких композиції є діагональ. У живопису діагональні побудови використовують як спосіб
передачі на двомірній площині ефекту руху та інколи називають їх «динамічними
композиціями».
Стійка композиція – це така композиція, у якій основні композиційні лінії
перетинаються під прямим кутом у центрі картинної площини. У таких випадках головні
зображальні компоненти розташовуються в кадровому просторі рівномірно, створюючи
враження спокою та стабільності. Такий принцип побудови кадру веде до ясності, чіткості
всієї композиційної структури, яка легко сприймається глядачем.
Іноді висловлюється думка, нібито композиція кінокадру може складатися з
випадкових, ніяк не організованих компонентів, що потрапили до поля зору об’єктива
лише тому, що вони були на момент зйомки на даних місцях. Прихильникам такої теорії
слід нагадати слова Леонарда да Вінчі: «Живописець, що бездумно змальовує, керуючись
практикою та розсудком ока, схожий на дзеркало, яке відбиває всі предмети, розташовані
перед ним, не маючи ніяких знань про їх суть».
Кожний професійно скомпонований кадр має сюжетно-композиційний центр. Це та
його частина , яка пов’язує між собою окремі елементи зображення та є головною в
характеристиці наданого об’єкта. Межі кадру та сюжетно-композиційний центр – головні
параметри зображальної конструкції.
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Головна сюжетна точка – центр композиції, не народжується під власним тиском та
особистим бажанням кінооператора. Поява цього центру є продуктом, пов'язаним з
конкретними життєвими ситуаціями, осмислити які та зрозуміти – обов’язок оператора.
Сюжетний центр нібито стягує умовні лінії, якими можна означити взаємодію
об’єктів, що беруть участь у компоновці зображення. Безумовно, ці лінії невидимі, але їх
можна провести на площині будь-якої картини, будь-якого кінокадру, якщо виникає
потреба визначити характер дії, що відбувається.
Іноді вони розкривають напрямок реального переміщення людей, тварин або
механізмів, іноді це напрямок поглядів персонажів, які беруть участь у даній сцені. По
суті, силові лінії композиції відображають зв’язки та взаємодії, які властиві об’єктам
зйомки в реальному житті. Вони можуть бути і суто фізичними, і такими, що
відтворюють думки й почуття персонажів. Силові лінії можуть пов’язувати поміж собою
людей і предмети, предмети з іншими предметами, вони можуть бути результатом
взаємодії явищ природи і людини.
Тільки зрозумівши принципи взаємодії людей і предметів, кінооператор зможе
побудувати композицію, яка виразно передасть усе, що відбувається перед камерою.
Інакше зображення може розсипатися на окремі, не пов’язані між собою компоненти, які
ослаблять враження від знятого матеріалу, а може бути і так, що кадр просто психологічно
загубиться. Розуміння цього інтелектуального чинника операторської діяльності слід
прищепити кожному студенту, який прагне оволодіти операторським фахом.
Водночас, існує чимало драматургічних ситуацій, у яких глядач може переносити
власну увагу з однієї ділянки картинної площини на іншу, оскільки композиційне
рішення кадру диктуватиметься значимістю розмов на екрані. У цьому відміна звукового
кінокадру від кадру «німого» кіно. Крім того, мистецтво не сприймає категорійних
формул і, вірогідно, можна будувати композиції з двома і навіть з декількома центрами.
Але за умов, що така зображальна невизначеність форми обрана навмисно. Це буває тоді,
коли необхідно викликати в глядачів емоційне відчуття розгубленості, нерозуміння
ситуації, властиве екранним персонажам.
Безумовно, подібні відступи від норми композиційної побудови слід довести до
відома студентів і закріпити це знання у відповідних практичних етюдах на
невизначеність центру композиції залежно від невизначеності екранної дії.
Важливо також роз′яснити студентам психологічні аспекти сприйняття
композиційної побудови екранного твору глядачем. Людська свідомість чуттєво
відгукується на інформацію, що надходить з екрана. Глядач завжди готовий на основі
чуттєвих вражень робити логічні висновки, шукати внутрішній зміст екранних явищ і
фактів, давати їм емоційну оцінку. Зокрема, важливими чинниками емоційного
сприйняття є урівноваженість або неурівноваженість композиції.
Композиція кінокадру, на відміну від композиції живописного твору або
фотознімку, не залишається незмінною впродовж усієї кінозйомки. Зміст, темп і характер
дії постійно перебуває в прямій залежності від розвитку драматургії екранного твору.
Відповідно до цього розвитку змінюється і композиційна рівновага.
З усіх урівноважених композицій найурівноваженішими є ті, що симетричні.
Дзеркальна симетрія – це симетрія, елементи якої причетні один до іншого, як «праве»,
так і «ліве».
На перший погляд може здаватися, що звернення до симетрії прирікає композицію
на одноманітність і робить її нецікавою. Однак у симетричної конструкції є і безумовні
переваги: вона завжди проста та спокійна; вона подвоює інформацію, яка від цього стає
більш зрозумілішою та переконливішою. Протиборства компонентів, їхньої
неурівноваженості в симетрії не існує і не може бути. Це справляє враження гармонії та
завершеності.
Це зовсім не означає, що в симетричному оформленні завжди відбувається спокійне
дійство. Адже симетрія зображувальних компонентів – це лише форма, а що буде
44

відбуватись у такій композиції залежить від розвитку сюжету. Психологічний вплив цієї
форми очевидний. Вона не потребує виходу за межі картинної площини. Її головний центр
завжди зрозумілий. Одна її частина ніколи не сперечається з іншою, а навпаки – вони
підтримують одна одну. Це нібито дві композиції, що стверджують одну й ту ж думку.
Неурівноважена композиція – це композиція, що створюється коли лінії взаємодії
об’єктів перетинаються під гострими кутами, створюючи враження динаміки та
хвилювання. Часто основою таких композицій є діагональ. У живопису діагональні
побудови використовують як засіб передачі на двомірному полотні ефекту руху.
Для того, щоб краще зрозуміти закономірності формування цих та інших типів
композиції, слід активно використовувати під час навчального процесу не тільки
практичні композиційні постановки, але й перегляди екранних творів і, насамперед, аналіз
різноманітних творів образотворчого мистецтва, яке є невичерпною скарбницею
мистецького досвіду в галузі композиції.
На цікавих прикладах з екранної та образотворчої практики необхідно також
показати майбутнім операторам особливе значення, яке має під час формування
композиційної побудови кадру його ритмічна організація.
Ритм – незалежно від того, з яких елементів складається ритмічна структура, – це
направленість до активного впливу на глядача, тому що повтор однакових частин формує
в останнього емоційну співзвучність з екранними подіями, що є одним з найважливіших
завдань авторів екранного твору.
Багаторазове повторення елементів посилює ступінь їх впливу. Але водночас
виразній ритмічно організації кадру властива підкреслена живописність, яка може
призвести до посилення суто формальних елементів композиції за рахунок розкриття
змісту екранної дії. Тому зловживати цією композиційною структурою не слід. Але тоді,
коли ритмічна форма застосовується для кращого виявлення змісту кадру – вона стає
дуже дієвою.
Важливим є розуміння цього боку композиційної побудови, коли йдеться про
побудову композицій підкреслено динамічних кадрів. Засвоюючи цю частину навчального
матеріалу, слід обов′язково використовувати ретельний перегляд фільмів, створених
визначним кінооператором Сергієм Урусевським, і насамперед – «Летять журавлі» та «Я –
Куба». Глибокий аналіз динамічних композицій, властивих С. Урусевському, допоможе
студентам зрозуміти, зокрема, що коли ритм утворюється за допомогою розташування
людських фігур, ритміка з декоративного засобу може перетворитися в один з головних
складників виявлення змісту.
Оволодіння майстерністю екранної композиції має кілька послідовних щаблів.
Безумовно, найвищий з них – композиційна побудова з використанням мистецької
перспективи кадру.
З латини слово «перспектива» перекладається як «побачений крізь що-небудь, ясно
побачений». Це один з методів зображення об’ємних тіл на площині або іншій поверхні у
вигляді їх умовного мистецького розташування в просторі та ступеня віддаленості від
спостерігача. Простіше кажучи, за допомогою перспективи визначається розташування
фігур і предметів у глибинній площині кадру. Однак значною мірою це розташування
може бути ілюзорним, штучно створеним за допомогою композиційної та світлотональної побудови кадру.
Людина бачить віддалені від нього об’єкти зменшеними. Масштабні
співвідношення допомагають нам уявити взаємне розташування предметів і фігур як у
реальному житті, так і на площині малюнка або кінокадру. Ці зміни підкоряються суворій
геометричній закономірності. Якщо ми поєднаємо рівновеликі предмети, що направлені в
далечінь, уявними паралельними лініями, то при зоровому сприйнятті ці лінії
спрямовуються назустріч одна до одної та зійдуться в точці, що має назву головна точка
сходу. Так реальний простір перетворюється у простір зорового сприйняття, яке
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психологи називають перцептивним простором. Навчити студентів користуватися цією
екранною технологію – також важливе завдання курсу кінокомпозиції.
Саме побудова екранної перспективи є тієї сферою роботи з організації композиції
кадру, яка найяскравіше виявляє креативність мислення оператора, його здатність до
глибинного розкриття екранного змісту. Адже перспектива – це глибинне поєднання
реалістичного та суто мистецького зображення простору, у якому відбувається екранна
дія. Цей дуже важливий момент операторської творчості слід ґрунтовно висвітлити під час
навчання. Адже перспектива є одним з найважливіших чинників утворення атмосфери
екранних подій, без емоційного відчуття якої екранні події, поведінка екранних героїв
будуть неемоційними, а отже, непереконливими.
До операторського арсеналу побудови перспективної композиції входить чимало
творчих інструментів. Наприклад, створити на кіноекрані ілюзію глибини допомагають
об’єкти, що мають у дійсності лінійну протяжність. Вони можуть бути
найрізноманітнішими: дорога, місток, перекинутий через річку, ряд електричних стовпів,
залізничні колії, набережна, аеродромна смуга тощо.
Така перспектива має назву лінійної та будується по прямих лініях, напрямках
світлових променів.
«Вогні у лавках ледь мерехтіли крізь важку завісу туману, який з кожною
хвилиною ставав густішим, накриваючи імлою вулиці та будинки, і незнайомі місця
здавались Оліверу ще більш незнайомими…», – так писав англійський письменник Чарльз
Діккенс. Таку картину побачив би оператор, знімаючи Лондон того часу; таку ж картину
він змушений був би штучно організовувати і нині, бажаючи показати діккенсівський
Лондон – місто нескінченних тайн, трагічних і фантасмагоричних людських доль. Інше
бачення Лондона вимагало б й іншої екранної перспективи. Тобто, перспектива, як і будьяке композиційне завдання, є похідними від авторського бачення об′єктів показу, від
їхньої образної функції. І багато хто з письменників-класиків дав блискучі зразки такого
розуміння перспективи, які нині повинні реалізовувати у своїй творчості оператори. Знати
ці твори, володіти прийомами зорової реалізації авторського мислення – обов′язок
кожного творчо мислячого професіонала екранних мистецтв. Недарма, за його власним
свідченням, уся творчість великого американського режисера Девіда Гріффіта вийшла з
творчості Ч. Діккенса – крупний план, атмосфера подій, перспектива, паралельний монтаж
та інші революційні елементи екранної мови, розроблені в творчості Д. Гріффіта.
Творче мислення оператора повинно ґрунтуватись не тільки на реалістичності
показу, але передусім – на образному показі реальності. Навчити цього практично в
недосконалих технологічно умовах будь-якого навчального закладу неможливо, та й
недоцільно. Ефективніше зосередити увагу студентів на досвіді майстрів композиційної
побудови, таких, як кінооператори Юрій Єкельчик, Борис Волчек, Сергій Урусевський,
Вітторіо Стораро та ін. Наприклад, тільки за допомогою творчих переглядів можна
продемонструвати можливу необхідність позбавитись від деяких форм, або контурів, чи
ліній і нібито «погіршити» зображення, щоб достовірно показати середовище, у якому
діють герої фільму. Видатний кінооператор Сергій Урусевський, наприклад, завжди
просив піротехніків задимити декорацію, у якій грали актори. Завдяки цьому
створювалася «присутність повітря», адже задимлений простір дає змогу штучно
утворити повітряну атмосферу як об’єкт зйомки.
Атмосферний шар, коли в ньому знаходяться туман, пил, сніг, дим, дощ, стає
елементом композиційної побудови кадру, тому що з віддаленістю предметів від камери
такий шар приховує контури, знижує кольорову гаму, змінює тональні співвідношення.
Це створює живописні світло- й кольоротональні композиції та активно виявляє
просторові координати.
Такий ефект згасання тональної насиченості об’єктів з їх віддаленістю від
кінокамери має назву тональна або повітряна перспектива.
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Об’єкти зняті в умовах тональної перспективи змінюють фактуру, майже зникають
об’єми предметів, з’являються м’які світлові тональні перепади. Площина, лінія, контур
стають головними компонентами. Композиції такого типу зазвичай мають темний перший
план, який допомагає глядачу відчути ілюзію простору. Оскільки в реальних умовах
світле зображення є результатом погляду крізь повітряний шар, світліше здається нам
віддаленішим, а отже, посилюється глибина простору, відчуття його емоційної
значимості.
Наведені приклади – лише маленька частка надзвичайно важливої інформації, яку
необхідно засвоїти майбутнім операторам кіно і телебачення під час оволодіння
майстерністю побудови екранної композиції. Вона не просто дієвий виражальний засіб
екранної творчості. Це квінтесенція, органічне поєднання всіх інших зображальновиражальних засобів екрана, а отже тільки фахових рецептів для її опанування
недостатньо. Педагог повинен постійно спрямовувати студентів-операторів на
підвищення власної загальної мистецької культури, поглиблене вивчення надбань
класичного образотворчого мистецтва, літератури, кіномистецтва. І йдеться не про
копіювання, а про напрацювання власної екранної стилістики, яка не може не бути
продовженням певної, близькою студентові культурної традиції. Можна не вчитись у С.
П. Урусевського, але бути продовжувачем динамічної композиційної школи; не
обов′язково бути літературознавцем, щоб далі розробляти дивовижний метод показу
цілого через його виразні частини, властивий багатьом творам О.С. Пушкіна; не треба
копіювати Д. Демуцького для того, аби побачити дійсність поетичним оком. Але їх твори
допомагають операторам-початківцям починати власний творчий шлях у напрямку,
вказаному великими майстрами. Як твердить народна мудрість: «Гарна освіта ще нікому
не завадила». Однак в операторській професії, як і в будь-якій іншій екранній професії,
під поняттям «освіта» слід розуміти не тільки знання, але й постійну їх реалізацію в
численних практичних екранних роботах, у яких творчість поєднується з технічними
знаннями, пошук власного екранного бачення – з раціональними технологічними
вирішеннями. Саме такий комплекс і становить сутність опанування кінокомпозиціїї як
навчальної дисципліни.
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Десятник Григорій Овсійович
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київськго національного
університету імені Тараса Шевченка;
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту телебачення, кіно і театру Київського
міжнародного університету

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У СТРУКТУРІ ОПАНУВАННЯ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
Кіно-, телемистецтво – одна з наймолодших сфер культури і мистецтва. Однак
завдяки своїй появі в епоху науково-технічної революції, яка визначила небачено високі
темпи розвитку будь-яких техногенних технологій, кінематограф і телебачення за
короткий термін пройшли величезний шлях пошуків і відкриттів власної екранної мови,
власного місця в системі засобів масової комунікації.
Унаслідок цього кіно-, телемистецтво трохи більше, ніж за століття напрацювало
творчий доробок, за обсягом і структурною складністю не менший, ніж інші види
культури і мистецтва накопичили за багато століть.
Однак екранна творчість має суттєві відмінності від переважної більшості інших
видів видовищ, засобів масової комунікації. По-перше, це величезна залежність усіх форм
екранної творчості від технологічних засад екранної діяльності. По-друге, колективний
характер екранної діяльності, за якої жоден з окремих учасників цієї діяльності не може
бути одноосібним автором екранного твору. По-третє, величезні обсяги екранної
діяльності та наявність у неї неосяжної аудиторії з найрізноманітнішими інтересами та
смаками.
Телевізійний творчо-виробничий «конвеєр» усе більше висуває на передній план не
стільки індивідуальну творчу обдарованість окремих митців, скільки здатність до
оперативної, високотехнологічної колективної праці, головним творчим чинником якої є
не стільки креативність, скільки наявність художнього смаку, загальна екранна культура,
здатність до творчості в межах чітко окреслених жанрових форм – так званих «форматів».
Є ще одна – вкрай важлива специфічна риса екранної творчості. Колективний
характер виробництва екранного продукту змушує кожного з членів творчої групи вміти
не тільки органічно поєднувати власну творчість з творчістю інших членів групи, але й
володіти достатньо змістовними знаннями з інших екранних фахів, які дозволять
об′єктивно оцінити ступінь адекватності творчих задумів і рішень інших членів групи, які
впливають на кінцевий результат спільної творчої праці.
Природно, що вища школа дає майбутнім фахівцям кожної з екранних
спеціальностей лише найзагальніші знання з інших напрямків підготовки. Поглибити їх,
допомогти професійно розуміти можливі наслідки спільної творчої діяльності і водночас
не перевантажити навчальний процес – важливе, але технологічно нескладне завдання.
Об′єктивна реальність сучасної екранної діяльності вимагає одночасно з розвитком
природних здібностей студентів, що навчаються за напрямом «Кіно-, телемистецтво»,
напрацюванням суто фахових умінь, спрямовувати студентів до глибокого вивчення теорії
екранної творчості на численних прикладах її практичної реалізації.
Розуміння історичних закономірностей розвитку виражальних засобів, жанрових
форм, ідейно-тематичного наповнення екранних творів – дієвий інструмент формування
не тільки мистецького, але й технологічного мислення, активний засіб формування
сталого художнього смаку.
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Постійні, надзвичайно стрімкі зміни екранної стилістики відповідно до суспільнополітичних змін, властиві екранній творчості – надзвичайно дієвий матеріал для вивчення
студентами закономірностей органічного зв′язку екранного мистецтва й реальності, який
активно формує їх розуміння органічного співіснування мистецького та суспільного.
Найдієвішою формою реалізації в навчальному процесі специфічних для екранних
спеціальностей завдань з опанування історико-теоретичних дисциплін, є творчий
перегляд, який формує підґрунтя таких дисциплін, як історія кіно, кінотелережисура,
операторська майстерність та ін.
Це неодмінний, невід′ємний складник тривалого процесу підготовки фахівців з
кіно-, телемистецтва. Його особливе значення підкреслюється багатьма визначними
майстрами кіно і телебачення, багато з яких зізнавались, що саме творчі перегляди
класичних і сучасних фільмів були головним фактором їхнього творчого формування.
Відомі численні приклади самонавчання знаних кінорежисерів, для яких єдиним
засобом кінематографічної освіти були багаторічні перегляди та монтажний аналіз
різноманітних кінофільмів.
Творчий перегляд – ефективний засіб практичного вивчення історичних процесів
формування екранних мистецтв, засвоєння знань про систему виражальних засобів
екранної творчості. Без систематичних творчих переглядів неможливо сформувати у
студентів професійне розуміння органічного взаємопоєднання екранної творчості та
суспільних процесів, відчуття сучасності тих чи інших драматургічних вирішень.
Дуже важливим є ознайомлення студентів з величезним надбанням світової
екранної творчості задля усвідомлення власних творчих уподобань, формування власної
творчої стилістики, яка надалі визначить місце молодого творця в загальному екранному
процесі.
Творчий перегляд – не просто глядацьке сприймання екранних творів. Це активний
процес професійного становлення, під час якого студент повинен навчитись одночасно
сприймати фільм як культурний феномен суспільного мислення, форму суспільного
комунікаційного процесу, а також – особливу професійну систему організації кадру та
загальної монтажно-драматургічної структури, яка дозволяє певним чином впливати на
емоції, підсвідомість і свідомість масового глядача, передавати йому розгалужений
комплекс образних, публіцистичних, популяризаторських ідей авторів екранних творів.
З професійної точки зору процес передачі глядачу авторського світобачення є не
тільки філософським, але й суто технологічним процесом, реалізація якого забезпечується
величезним інструментарієм, який дозволяє повністю контролювати та організовувати
процес екранної творчості – від задуму, до сценарію, від джерел знімального матеріалу до
організації кадру, від монтажу до озвучування екранного твору.
Зрозуміти реальну мистецьку логіку цього процесу без систематичних творчих
переглядів неможливо.
Певною мірою творча переглядова діяльність має перетини з діяльністю
кінокритика. Критика розкриває суспільну вагу екранного твору, визначає його місце в
суспільно-культурному процесі, вирізняє позитивні та негативні художні особливості і
тим самим допомагає митцям рухатись у напрямку вдосконалення своєї творчості,
активно сприяти суспільному та культурному прогресу суспільства.
Слід вказати і на те, що здатність критики до цілісного сприйняття й аналізу
мистецького твору та загальної системи літератури і мистецтв передбачає здатність
критика до образного мислення, глибоке розуміння його природи та суспільних функцій.
Усі ці особливості сприйняття екранного твору притаманні і творчим переглядам
фахівцями кіно-, телемистецства. Закріпити здатність до критичного аналізу мистецького
та суспільного значення екранного твору є одним з важливих завдань навчальної
дисципліни «Переглядовий семінар».
Під час кожного семінарського заняття один з екранних творів класичного чи
сучасного репертуару аналізується за кількома основними параметрами: належність до
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певного виду і жанру, стильового напрямку, актуальність для певного часу та глибина
розкриття теми, мистецька переконливість і життєва правдивість екранних образів,
сценарна, режисерська, зображальна, акторська майстерність, творча стилістика.
Надзвичайно важливим аспектом творчого перегляду є визначення чинників, які
утворюють цілісність екранного твору. Це вимагає ретельного аналізу того, як тема та ідея
твору розкриваються в динаміці його композиційної побудови. Питання композиції дуже
важливе ще й тому, що саме композиція, тобто послідовне поєднання всіх елементів
екранного твору, є головним засобом постійної підтримки глядачевої уваги, інструментом
організації екранної драматургії. Саме аналіз композиційної побудови екранного твору
дає змогу чітко зрозуміти монтажний взаємозв′язок окремих кадрів, монтажних фраз, сцен
та епізодів, а також визначити кульмінаційні моменти драматургічної дії.
Певні особливості має творчий перегляд документальних і пізнавальних фільмів.
При перегляді документальних стрічок найважливіше – вирізнити засоби
герменевтики, тобто методи авторського осмислення зафіксованих на екрані реальних
подій. Авторське в кінодокументалістиці не просто виявлене. Воно неначе формує
окремий драматургічний шар, який цементує всі інші компоненти фільму. Виявлена в
композиції та дикторському тексті авторська позиція в дійсності є не просто
організаційним чинником. Вона виступає самостійним складником екранних образів, не
тільки об′єднуючи різноманітні явища реальності в мистецький твір, але й безпосередньо
контактуючи з глядачем.
У пізнавальному екранному творі найважливіше – допомогти студентам чітко
осмислити головний драматургічний прийом, що дозволяє цікаво розкрити тему фільму,
зробити її зрозумілою глядачу.
Природно, що звернути увагу на всі ці особливості творчого перегляду повинен
викладач, який зобов′язаний розкрити студентам методологію аналізу, його специфічні
екранні особливості.
Дуже ефективними можуть бути творчі перегляди під час опануваннями таких
історико-теоретичних дисциплін як «історія образотворчого мистецтва», «історія
матеріальної культури», «історія костюма». Сучасний пізнавальний кінематограф
накопичив чимало напрочуд цікавих фільмів, присвячених розвитку образотворчого
мистецтва, матеріальної культури. Фільми, створені передусім британськими та
французькими кінематографістами, доступні на DVD-дисках та в Інтернеті, дають змогу
не тільки зробити процес пізнання надзвичайно важливих для майбутніх майстрів екрана
знань, але й зазирнути в творчі майстерні, краще зрозуміти логіку та витоки емоційності
творчого процесу.
Теж саме стосується низки історичних ігрових фільмів так званого
«костюмованого» мистецького стилю. Започатковані в середині 30-х років ХХ століття
англійським режисером О. Кордою, «костюмовані» історичні фільми на кшталт
«Приватного життя Генріха VII» зазвичай зроблені настільки відповідно до матеріальних
реаліяй минулих століть, що виглядають сьогодні своєрідним ігровим «ед′ютайментом»,
тобто пізнавальними фільмами, створеними в розважальній стилістиці. Зрозуміло, що
емоційне занурення у світ автентичних костюмів, реквізиту, інтер′єрів, залучення до
реального середовища створення чи нинішнього музейного перебування мистецьких
артефактів є набагато ефективнішим, ніж перегляд десятків, нехай і чудово виданих, але
статичних альбомів.
Під час подібних переглядів, природно, не вимагається розмова про сам фільм як
витвір екранного мистецтва.
І навпаки, при вивченні, скажімо, історій кіно і телебачення, аналізується саме
екранний процес. Кожному такому творчому перегляду передує загальний огляд місця
фільму в екранному процесі відповідного часу, інформація про авторів, мистецький і
громадський резонанс демонстрації фільму тощо.
Існує кілька підходів до програмної організації переглядових семінарів.
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По-перше, це відбір екранних творів за типологічними видовими та жанровими
ознаками. За такого підходу студенти послідовно дивляться та аналізують фільми і
телевізійні програми за видами й жанрами екранної творчості. Наприклад, ігрові художні
фільми, розгляд яких поділено на драми, комедії, трагедії, мюзикли, дитячі фільмі тощо.
Телевізійні програми можуть бути поділені на постановочні, освітні, концертні, дитячі,
розважальні, інформаційні, музичні тощо.
Такий підхід має власну логіку і достатньо повно враховує як інтереси професійної
освіти, так і різні рівні попередньої підготовки студентів, дозволяючи за потреби легко
спрощувати, або поглиблювати аналіз екранних творів.
По-друге, в основі переглядових семінарів може бути достатньо глибоке
ознайомлення з фільмами і телевізійними програмами, розрахованими на різні типи
аудиторії. Скажімо, фільми масового репертуару, експериментальні фільми, фільми й
телевізійні програми для молодіжної аудиторії, «блокбастери», тобто масштабні
постановочні стрічки з великим бюджетом, тощо.
Ще один можливий напрямок створення програм переглядових семінарів – підбір
екранних прикладів основних структурних елементів екранних творів. Наприклад, фільм
кінодраматурга Н. Зархі та кінорежисера В. Пудовкіна «Мати» як перший класичний
зразок кіноекранізації літературного твору; фільм кінодраматурга О. Корнійчука та
кінорежисера І. Савченка «Богдан Хмельницький» – зразок сценарної розробки
історичного матеріалу; фільм кінорежисера О. Довженка «Земля» – зразок поетичної
кінодраматургії і т.п.
Так само підбираються екранні твори, які повинні ілюструвати певні напрямки,
форми, методи кінотелережисури, операторського, акторського, декораційного,
музичного, звукового складників екранного мистецтва тощо.
Можливою формою побудови переглядових семінарів є послідовне вивчення на
конкретних прикладах системи формування виражальних засобів екрана – застосування
ракурсів, використання атмосфери екранної дії, художніх й природних шумів, музичних
лейтмотивів тощо.
Одним з актуальних принципів може бути послідовне вивчення в історичному
контексті стильових напрямків розвитку екранної творчості – об′єктивізм Люм′єрів,
ілюзіонізм Мельєса, монументалізм, сюрреалізм, авангард і його течії, поетичний реалізм
тощо. Такий підхід достатньо плідний, оскільки дозволяє аналізувати весь комплекс
виражальних засобів екрана в історико-соціальному і філософському контексті.
Зрештою, можна просто побудувати програми переглядів на вивченні
найрезонансніших у певні часи фільмів і телепрограм, намагаючись сформувати у
студентів професійне розуміння причин глядацького успіху екранних творів. Це завдання
тим важливіше, що далеко не завжди в історії екранних мистецтв етапні з професійної
точки зору роботи були в центрі уваги глядача. Навпаки, скрізь і постійно лідерами
кінопрокату і телевізійних переглядів ставали і стають екранні твори, що аж ніяк не
впливають на формування екранної мови, а іноді і взагалі можуть бути зараховані радше
до явищ масової культури, ніж до мистецтва. Саме такими, наприклад, були кілька майже
забутих нині фільмів Київської кіностудії, починаючи з картини режисера Е. Цейтліна
«Винищувачі» – лідера прокату 1940 року.
Ця проблема нині є ще актуальнішою, оскільки пов′язана з практикою численних
телевізійних серіалів – так званих «мильних опер». Поверховість, прямолінійність дії,
одноплановість характерів надають їм таких драматургічних і стильових форм, що
перетворюють класичні екранні жанри – драму, мелодраму, комедію на подобу коміксів
або лубка, яким властиві уніфіковані, примітизовані образи та ситуації. Однак масовий
глядач із задоволенням дивиться такі програми, поступово втрачаючи реальні критерії
мистецьких творів.
Більш того, ця тенденція все частіше виявляється не тільки в екранних творах на
побутову, морально-етичну тему, але й у серіалах, присвячених народному героїзму.
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Виразним прикладом є комедійно-героїчний серіал студії «Піраміда» «Заєць, смажений
по-берлінськи» режисера С. Крутіна (2011 р.) – примітизований екранний лубок на тему
військового героїзму. Автори серіалу свідомо використовують замість реалістичних,
подієво та психологічно достовірних екранних дій плакатні, шаржовані, прямолінійні
екранні символи певних подій, компенсуючи їх особистою привабливістю провідних
виконавців. Вони звертаються не стільки до мистецького та життєвого досвіду глядача,
скільки до сталих історико-культурних штампів останніх десятиліть. Причому,
ремісницький характер серіалу явно свідомо підроблений на догоду невибагливому
глядачу, наперед запрограмувавши позитивну реакцію масової аудиторії.
Виявити чинники цієї тенденції, проаналізувати технологію перетворення
мистецьких явищ на явища масової культури – важливе завдання, яке постає під час
виховання майбутніх майстрів екранної творчості.
Такі перегляди можуть ефективно доповнювати навчальний матеріал з фахових та
історично-фахових дисциплін, під час опанування яких об′єктивно вимушені
зосереджуватися здебільшого на суто мистецьких творах.
Вочевидь, буде логічним поєднати цю переглядову базу з аналізом фільмів і
телевізійних програм поточного репертуару, тобто тими екранними творами, які
відображають сучасний стан, сучасні підходи до екранних мистецтв. Зокрема, безумовно
важливим є достатньо глибокий аналіз усього кращого з практики створення телевізійних
серіалів.
Вибір програмування зрештою залежить від особливостей навчальної програми в
кожному навчальному закладі і повинен корегуватися з урахуванням творчо-педагогічних
систем художніх керівників конкретних курсів.
Однак, у будь-якому разі, творчі перегляди не можуть обійтися без фахового
обговорення, виявлення особистих поглядів студентів на проблематику і творчі аспекти
екранного твору. Підсумковим документом етапів семінарського процесу повинен бути
відгук або рецензія, яку пише кожен студент, розкриваючи основні аспекти власного
сприйняття екранного твору.
Така кінознавча структура проведення переглядових семінарів відповідає
поширеній сучасній формі підготовки фахівців кіно і телебачення, за якої перші два роки
ведеться спільне навчання майбутніх сценаристів, режисерів, операторів, телеведучих, а в
подальшому студенти всіх спеціалізацій спільно вивчають загальні фахові дисципліни.
Природно, що застосовувати під час переглядових семінарів ретельний аналіз технології
роботи над фільмом – побудову кожного окремого кадру, розкривати внутрішню логіку
міжкадрових переходів та принципи поєднання монтажних фраз, сцен, епізодів у цілісну
фільмову структуру неможливо через різний рівень підготовки студентів.
На такий же контингент студентів розраховані систематичні перегляди фільмів під
час вивчення таких загальнофахових дисциплін, як «історія світового кіно», «історія
українського кіно», «історія телебачення», «основи екранної документалістики».
Під час цих переглядів на перший план виступають питання історичної еволюції
виражальних засобів екрана, суспільно-історичний контекст екранної творчості, проблеми
формування стильових напрямків, творчих шкіл, розвиток жанрових форм кіно-,
телемистецтва.
У структурі історичних дисциплін дуже важливо звертати увагу студентів на
принципово нові елементи екранної творчості, які впливають на подальший розвиток
екранних мистецтв. Дієвим методом, який дозволяє закріпити в пам′яті студентів
визначальні етапи розвитку екранних мистецтв, є ретельніше вивчення окремих фільмів,
окремих творчих біографій, знакових, еталонних для певного історичного етапу, певного
стильового напрямку.
Такими визначальними, знаковими артефактами історичного екранного процесу є,
наприклад, фільми Девіда Гріффіта «Усамітнена садиба» та «Нетерпимість»; акторська
творчість Асти Нільсен – передусім у картині «Безодня», Еміля Яннінгса – у фільмах
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«Остання людина» та «Голубий янгол»; фільми О.П. Довженка «Земля», «Битва за нашу
Радянську Україну»; телефільм І. Бєляєва «1946. Мирні дні» з циклу «Літопис піввіку»
тощо.
Побіжне використання фрагментів з екранних творів у поєднанні з глибшим
аналізом визначальних екранних явищ дає змогу сформувати у свідомості студентів
опорні уявлення про мистецькі екранні явища, які відповідають певним етапам розвитку
екранних мистецтв.
Переглядаючи стрічки, не можна допустити однаковість обсягів розгляду головних
і проміжних тем історичного розвитку екранних мистецтв. Такий підхід не дозволяє
студентам зафіксувати в пам′яті найважливіші чинники історичного процесу,
психологічно урівнюючи основні та другорядні мистецькі факти.
Скажімо, цікавий і доступний переглядовий матеріал пов′язаний з історією
формування системи «кінозірок». Наслідки цього феномену активно діють і в сучасному
кінопроцесі. Однак з професійної точки зору цей матеріал зовсім не впливає на
поглиблення технологічних навичок, творчих пошуків студентів. Значно важливішою,
наприклад, є постала тими ж роками проблема використання в кіно виконавців-натурників
і їх поєднання в одному фільмі з професійними акторами. Розгляд цієї, з кінознавчого
боку не такої суттєвої, як «кінозірки», проблеми об′єктивно змушує відмовитись від
перегляду численних фільмів за участі уславлених зірок на користь ретельного вивчення
методів роботи з виконавцями у фільмах Л. Кулєшова, В. Пудовкіна, О. Довженка, М.
Хуцієва.
Достатньо складним для сучасних студентів і таким, що здається неактуальним, є
вивчення теоретичних виступів класиків кінематографії. Роботи Л. Деллюка, С.
Ейзенштейна, В. Пудовкіна, Ж. Епштейна, Дзиґи Вертова та інших визначних теоретиків
кіномистецтва багатьом майбутнім фахівцям здаються архівними документами, далекими
від реальної екранної практики сьогодення. Оскільки автори переважної кількості
актуальних і досі теоретичних праць одночасно були і визначними режисерами, авторами
етапних екранних творів, ця ситуація вимагає поєднання творчих переглядів екранних
робіт з аналізом теоретичного надбання. Тобто, розкриваючи місце відповідних фільмів у
мистецько-історичному процесі, слід обґрунтовувати це місце з урахуванням теоретичних
постулатів авторів, а також перекидати своєрідні історичні «мости» до сучасної екранної
практики.
Цей підхід потребує і подання студентам значно ширшої інформації про загальний
стан кінематографічних проблем у період створення відповідних фільмів.
Таким чином, завдання і коло питань, які постають під час творчих переглядів,
значні за обсягом, ледь вкладаються в обсяги навчальних програм і не залишають місця
для глибокого покадрового аналізу екранних технологій.
Вважаючи на такий стан справ, детальніше вивчення структури екранних творів
переходить у сферу фахових дисциплін «кінотелережисура», «операторська
майстерність», «монтаж», «режисерський практикум», «операторський практикум».
Під час переглядів на цих етапах навчання слід якнайповніше зосередитися саме на
творчо-технологічній структурі кожного кадру та міжкадрових зв′язках. Це вимагає
особливої технічної форми переглядів з незчисленними зупинками окремих кадрів,
повторами кадрів і сцен, використанням паралельних переглядів. На жаль, технологія
кінопереглядів нині не дозволяє використання плівкових монтажних столів – ідеального
засобу для вивчення структури фільму, однак і DVD-плеєри дають змогу виконувати ці
завдання.
Покадровий творчий перегляд насамперед передбачає вивчення кожного складника
кожного кадру – першоелементу монтажної структури фільму. Слід одразу вказати на те,
що характер покадрового аналізу є однаковим для екранних творів будь-якого виду –
ігрового, документального, пізнавального, анімаційного.
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Найперше питання – визначення загальних принципів побудови композиції кадрів,
які, власне, є специфічним для екранної творчості засобом зображального авторського
трактування екранних подій. При визначенні цих принципів аналізується роль ракурсної
побудови кадру, тобто кута авторського зору; змістовний характер освітлення,
колористики; динаміка переміщення камери або мотиви застосування її різновиду –
статики.
Дуже важливо проаналізувати характер і засоби утворення атмосфери екранних
подій, принципи вибору та організації середовища екранної дії. Слід розуміти, що саме
середовище дії є найважливішим підґрунтям інформаційності кадру для глядача. В
ігровому кіно середовище повинне відповідати не тільки характеру дії, але й допомагати
розкривати характер екранних героїв.
Необхідно звернути увагу на роль деталей, змістовний поділ кадрів на різні види
планів, об′єктивне та суб′єктивне зображення.
Окремо розглядається питання про принципи поєднання зображення і звуку,
зокрема, вирізнювати проблему звуко-зорового контрапункту, асинхронності, образного
використання музики та шумів.
Говорячи про побудову кадру, слід не забувати про стильові манери його побудови,
властиві режисеру, оператору, художнику, а також посилатись на попередній і наступний
творчий досвід авторів. При змозі слід надавати студентам інформацію про витоки
життєвого та мистецького досвіду авторів, які вплинули на ті чи інші особливості
побудови кадрів.
Безперечно, що слід поєднувати розгляд принципів побудови кадру з аналізом
акторського виконання, досліджувати правдивість екранних характерів, систему взаємодії
виконавців та екранного середовища. Розглядаючи цю проблему, потрібно ретельно
досліджувати характер і методи організації виконавських мізансцен, постійно пояснюючи
змістовну мету кожної мізансцени.
Особливе місце в такому аналізі повинно відводитись викладу технологічновиробничих методів, які застосовувалися для підготовки, організації та зйомки кадрів,
надавати інформацію про сучасні можливості реалізації подібного змісту.
Наступний
етап
переглядового
аналізу
–
ретельне
дослідження
міжкадрових поєднань, їх авторської логіки. Студенти повинні дізнатись, якими є вид,
метод, форма кожного поєднання, які особливості авторського бачення вплинули на
певний тип міжкадрового зв′язку.
Важливим є постійне звертання уваги студентів на спеціальні внутрішньокадрові
прийоми, які розширюють можливості авторського монтажного втручання в екранну дію,
але дозволяють глядачу залишатись в умовах віртуального комфортного сприйняття.
Насамперед, до таких прийомів, як звичайно зараховують включення в композицію кадру
об′єктів, що відволікають увагу глядача, перекривають передній план тощо.
Найретельніше слід аналізувати будь-які методи і форми аналітичної та образної
монтажної організації, прямі авторські висловлювання, монтажно-драматургічні прийоми
організації екранної дії на кшталт «монтажу атракціонів», внутрішнього монологу тощо.
Надзвичайно важливим під час аналізу окремих кадрів і міжкадрових поєднань є
дослідження проблеми організації екранного часу та простору. Адже саме ці чинники
авторської монтажної організації є найважливішим засобом видалення несуттєвих
фрагментів подій, зосереджуючи увагу глядача лише на тих її моментах, які автор вважає
дійсно драматургічними, такими, що найповніше розповідають про екранні події та
передають авторське до них ставлення.
Таким чином, подібна методологія проведення професійного творчого перегляду в
дійсності перетворює екранний твір на своєрідний навчальний посібник, який на
практичних прикладах розкриває переважну більшість творчих і технологічних
складників екранної творчості.
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Природно, що ця робота не перекреслює необхідність суто теоретичних і
практичних занять, навпаки – вона сповнює будь-які теоретичні лекції і власний творчий
пошук студентів конкретикою, багатством творчого досвіду, прикладами різноманітного
стильового світобачення, а отже – не просто збагачує навчальний процес, але й включає
його в загальний історичний контекст розвитку екранних мистецтв.
Ще одна особливість таких переглядів – необхідність їх реального перетворення на
семінар. Слід постійно залучати студентів до самостійного осмислення
внутрішньокадрового змісту та міжкадрових зв′язків. При першій-ліпшій нагоді необхідно
пов′язувати екранні приклади з елементами власних екранних робіт студентів. Така
методика не тільки ефективно поглиблює засвоєння навчального матеріалу, але й
підвищує власну творчу самооцінку студентів.
Крім того, найзмістовнішими, найефективнішими з педагогічного боку є
аналітичні творчі перегляди робіт самих студентів. Під час навчання ретельний
покадровий аналіз кожної студентської екранної роботи є найважливішою формою
професійної підготовки, значення якої можна порівняти лише з практичним оволодінням
фахом в умовах професійного кінотелевиробництва.
Зауважимо, що творчі перегляди студентських робіт слід проводити у двох формах
– на телевізійному екрані та на комп′ютері. Перший тип перегляду слід проводити у
студентській аудиторії всього курсу чи із залученням студентів інших курсів і суміжних
творчих спеціальностей. Такий перегляд повинен налаштувати авторів студентської
екранної роботи на врахування думки масового глядача, призвичаїти до толерантного й
конструктивного сприйняття різних точок зору на їхню творчість.
Перегляд проводиться без зупинок, з наступним обговоренням.
Другий тип перегляду проводиться безпосередньо у відповідній навчальній групі.
На занятті аналізується кожен кадр, кожне монтажне сполучення із необхідними
зупинками та повторами.
Мета такого перегляду – навчити студентів професійно аналізувати власні роботи
та роботи майбутніх колег по творчості, а за можливості – практично вдосконалювати
екранні твори.
Важливим є питання про технологію написання студентами відгуків і рецензій на
екранні твори, проаналізовані під час творчого перегляду. Ці документи мають велике
значення для формування здатності правильно оцінювати твори екранного мистецтва,
використання науково правильних, творчо самостійних спостережень та формулювань,
що безперечно надалі стане в нагоді майбутнім професіоналам.
Слід ретельно пояснити студентам технологію написання цих документів. Поперше, велике значення має гарний заголовок. Звичайно, при написанні навчальної
рецензії можна обійтись і просто написом «Рецензія на…», але треба відразу ж
націлювати студента на професійні форми будь-якої творчої діяльності.
Отже, заголовок повинен певним чином вказувати на загальний зміст рецензії,
ставлення до екранного твору автора тексту. Водночас, назва екранної роботи зазвичай
повинна фігурувати. Наприклад, «Витоки сучасної зображальної мови екрана. Фільм Ф.
Мурнау «Остання людина».
При написанні рецензії не слід по-шкільному переказувати сюжет. Краще загалом
схарактеризувати тему та ідею твору, низку історичних, життєвих явищ, показаних у
фільмі, телепрограмі; подивитись на головні екранні образи чи події з точки зору їх
актуальності у час створення екранного твору й нині.
Наступний етап рецензування – визначення форми й глибини мистецького
розкриття змісту, логіка вибору певного екранного жанру і пов′язаних з ним чинників,
послідовний розгляд творчих чинників екранного твору: режисури, операторської роботи,
декораційного оформлення, костюмів тощо. І нарешті – виклад власної оцінки та
рекомендацій глядачу.

55

Відгук відрізняється від рецензії тим, що не вимагає ретельного аналізу екранного
твору, а також є виявом суто індивідуальної позиції рецензента. У ньому об′єктом
оцінювання є, зазвичай, концептуальні, якісні питання: добре чи погано, художньо чи поремісничому, актуально чи неактуально – таким є змістовне наповнення відгуку. Відгук
коротший за рецензію, у ньому можливі порівняння з іншими екранними творами на
основі власного мистецького досвіду рецензента.
Викладачу слід орієнтувати студентів на доступний масовому глядачу
літературний стиль рецензій; водночас відгук може бути і коротким жанром періодичної
преси, і професійною оцінкою екранного твору, який пишеться для професійного чи
навіть суто службового використання.
Серйозним є питання про те, де писати рецензії та відгуки: вдома чи безпосередньо
в аудиторії під час занять. Перша форма дає змогу студентам, які свідомо і послідовно
прагнуть поглибити власні знання й навчики, активно залучати допоміжні матеріали,
працювати з літературою, ще раз переглядати відповідний екранний твір в Інтернеті.
Однак і рецензування в аудиторії має власні суттєві переваги. Студенти
привчаються активно використовувати безпосередні свіжі враження від перегляду; мають
змогу задавати викладачу саме ті питання, які виникають не спонтанно, а як об′єктивна
необхідність процесу власного аналізу екранного твору. Аудиторне рецензування
обмежене в часі, а це – гарна можливість привчитись до оперативної аналітичної праці.
Тим більше, що розумне часове самообмеження – постійна необхідність усього творчовиробничого процесу створення екранних творів.
Отже, розгляд питань, пов′язаних з організацією і проведенням різноманітних типів
творчих переглядів, доводить, що ця форма навчального процесу є не тільки невід′ємним,
але й ефективним методом екранної педагогіки, що дозволяє залучити студентів до
активної самостійної праці, органічно включає їх у реальний контекст історичних і
сучасних процесів розвитку екранних мистецтв.
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ШЛЯХ ДО ЕКРАННОГО ОБРАЗУ
Органічним складником комплексу навчальних дисциплін, за допомогою яких
готують студентів до професійної діяльності в системі кіно і телебачення, є акторська
майстерність. Може постати запитання: навіщо ця дисципліна студентам, яких переважно
орієнтують на подальшу екранну творчість у документальному чи пізнавальному
телебаченні?
Відповідей кілька і вони відображають усю повноту та неординарність екранних
професій. По-перше, далеко не завжди створення документальних фільмів і програм
можливе тільки з використанням репортажних зйомок, безпосереднього документального
спостереження за об′єктами. Так звані «організовані зйомки» передбачають проведення
зйомок різноманітної людської поведінки, яка є типовою і використовується для кращої
драматургічної організації документальних творів. Людина йде, людина дивиться, людина
задумалась чи виконує якусь роботу – усе це організовані зйомки, яких безліч на кіно- і
телевізійних екранах. У кожному з таких випадків режисер та оператор повинні створити
умови для органічного прояву людської індивідуальності, а отже – попередньо уявити собі
як саме повинна виглядати людина під час певних фізичних дій, який внутрішній зміст
повинна вона відобразити власною поведінкою. Тобто, автори екранного твору навіть у
таких елементарних ситуаціях повинні начебто «приміряти на себе» екранні образи
людей. А це, власне, є нехай найпростішим, але елементом акторського перевтілення.
Ще важливіші акторські вміння, розуміння природи акторської творчості та її
технічних складників у виробництві документальних творів на історичному матеріалі,
пізнавальних телепрограм і науково-популярних фільмів. Значна їх частина створюється з
активним використанням фрагментів ігрового відновлення фактів, або взагалі є фактично
ігровими. Творці таких фільмів і програм – сценаристи, режисери, оператори у дійсності –
частково чи повністю, виступають у ролі авторів постановочних екранних творів і повинні
повно володіти майстерністю проведення репетицій, режисерського показу, віртуального
емоційно-психологічного перевтілення в образи задля створення виразних людських
характерів.
До того, для багатьох екранних митців документальні форми є тільки певним
мистецьким етапом опанування життєвого матеріалу, який з роками виводить на шлях
широких образних узагальнень, тобто – до створення повноцінних художніх (ігрових)
екранних творів або розважальних телевізійних шоу за участю акторів.
Конче необхідним є опанування акторської майстерності для майбутніх
телевізійних ведучих. Обов′язковою умовою виразного екранного виступу є формування
власного екранного образу. Ще важливішим володіння акторською майстерністю є в
професії екранного шоумена – ведучого розважальних програм телебачення. Крім того, на
відміну від традиційної екранної діяльності акторів, які вживаються в певний образ,
перевтілюються в сталий екранний характер, екранний шоумен дуже часто під час навіть
однієї програми, приміряє на себе різноманітні характерні риси та виступає в
різноманітних виконавських амплуа.
Неодмінною належністю майстерності ведучого розважальних програм є його
здатність до імпровізації та перевтілення. Останнє, зокрема, допомагає відчути
психологічний стан учасників програми і спрямувати її розвиток у напрямку
максимального загострення драматургічної ситуації.

57

Однак професія ведучого розважальних програм вимагає не просто
імпровізаційного таланту, а ще й уміння постійно тримати у свідомості генеральну
драматургічну канву програми, керуючи учасниками програми.
Таким чином, ведучий-шоумен – це особливий тип телевізійного ведучого, який
суміщає в собі актора, тележурналіста, організатора екранного видовища. Він працює в
певних телевізійних жанрах, кожному з яких відповідає певний тип екранної поведінки
шоумена.
Суттєвою для екранної педагогіки є також необхідність надати студентам –
майбутнім телеведучим додаткових можливостей працевлаштування та самореалізації.
Останніми роками, наприклад, суттєво поширилася практика використання телевізійних
ведучих у ролі конферансьє – ведучого концерту, або певної публічної церемонії,–
насамперед, різного роду нагороджень. До того ж, ціла низка постановочних телевізійних
програм і конкурсів у дійсності являють собою концертні форми.
Головна риса конферансьє – уміння вести програму концерту чи нагородження,
одночасно активно спілкуючись із глядачами. Контакт із залом, уміння налаштувати
глядачів на певне емоційне сприйняття чергового номера програми – безумовні вимоги до
конферансьє, реалізація яких неможлива без ефективної акторської підготовки.
Особлива близькість до аудиторії, задушевний тон спілкування поєднуються в
роботі конферансьє з акторським блиском, емоційністю висловлювань, адекватним
атмосфері подій, особливостям поведінки.
Це вимагає від нього дуже виразного індивідуального стилю, цікавого для глядачів
іміджу, здатності поєднувати елементи розмовності та сценічної вишуканості,
зовнішнього блиску.
Гарний конферансьє також наділений здатністю чутливого сприйняття зміни
сценічної ситуації, реакцій аудиторії. Зрозуміло, що за умов телевізійного запису
непередбачені реакції можна видалити, але значна частина концертів чи церемоній, які
ведуть конферансьє, відбуваються наживо і лише потому редагуються. Так що ведучий в
ролі конферансьє повинен мати навички психологічного спілкування, блискавичної
реакції на будь-які незаплановані прояви людської поведінки.
Однак акторська майстерність – лише частинка великого комплексу підготовки
фахівців екранної творчості. Окрім здатності до внутрішнього перевтілення, надзвичайно
важливу роль відіграють зовнішній вигляд і система пластичної поведінки – основа
власного стилю ведучого. Знайти цей стиль, відповідний стилю телевізійного каналу, не
просто важливо; без цього неможливий сталий, тривалий успіх ведучого в глядачів.
Саме для того, щоб забезпечити цей успіх, до навчальної програми підготовки
телевізійних ведучих включено такі важливі дисципліни, як «стиль та імідж ведучого» і
«грим».
Не в кожного є час і можливості відвідувати косметичний салон. Тому потрібно
знати особливості власної шкіри і вміти доглядати за нею. Добре застосовувати
комплексний вплив на шкіру (очищення текстури, тонізування, зволоження й захист), що
допомагає тримати її в тонусі, не витрачаючи на це багато часу.
Особливого догляду потребує шкіра навколо очей, оскільки вона надчуттєва і
швидко старіє. Спеціалісти рекомендують застосовувати креми, маски для очей, котрі не
лише живлять, а й знімають напруження й втому.
Аби добре виглядати на екрані, жінки й чоловіки повинні користуватися
косметикою. До студії треба приходити завчасно, щоб встигнути нанести макіяж. У цьому
процесі особливого значення надають тонуванню обличчя. Добре, коли є професійний
візажист, який допоможе впоратися з цим завданням. Однак більшості телевізійних
ведучих, а тим більше студентам, доводиться це робити самостійно, а отже, слід пройти
ретельну відповідну підготовку.
Не менш важливою проблемою для ведучих є вибір одягу, у якому вони вийдуть в
ефір. Добір одягу залежить від жанрових особливостей програми. Якщо це новини –
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костюм строгий. Ведучі ж розважальних програм можуть дозволити собі стильове та
кольорове різноманіття. Колір одягу має гармоніювати з кольором обличчя, тоном
волосся, він повинен пасувати ведучому і не контрастувати із загальним оформленням
студії. Обираючи колір одягу, краще уникати крайнощів, наприклад надто світлих і
темних тонів. Чорний колір гнітить, білий – засліплює. Насичений колір, від кольору
фуксії до червоного, у більшості студій не піддається контрастуванню – розпливається
ніби фарба.
Найприємніші тони чоловічого одягу – середньо-синій, м’який вугільний, сіруватокоричневий і зелений.
Білі сорочки на екрані роблять обличчя з білою шкірою надміру блідими. Виграшні
світлі пастельні тони.
Обираючи краватку, треба уникати контрастних рожевих і червоних кольорів.
Щодо прикрас – вони мають бути не громіздкими та в мінімальній кількості, аби не
відволікати глядача.
І таких проблемних питань у роботі телевізійних ведучих, відповіді на які вони
повинні отримати ще під час навчання у вищій школі безліч.
Ще одна об′єктивна проблема телеведучого, глибоким розумінням якої повинні
відзначатися і режисери, є пластична культура.
Жест невіддільний від думки, а оскільки саме передача думок, зафіксованих у
словах, є головним завданням ведучого, слід використовувати лише такі жести, які здатні
посилити передачу думки, які будуть прийматися глядачами як органічне продовження,
підтвердження, посилення думки в емоційній формі.
Треба постійно пам´ятати, що неорганічне поєднання слова і жесту заважає
сприйняттю слова, відволікає глядачеву увагу і зменшує, або навіть зводить нанівець
ефективність екранного виступу.
Особливості пластичної поведінки телеведучих безпосередньо пов´язані з
конкретними жанровими формами телевізійного мовлення.
Зрозуміло, що інформаційні форми достатньо жорстко обмежують можливості
пластичного виразу телеведучих. Головним у них є об´єктивні мовні вислови, а тому
застосування експресивної пластики, суб´єктивні вияви особистого ставлення ведучого до
інформації майже неможливі.
Активнішою може бути пластика ведучого в бесіді. Але стосується це насамперед
власного іміджу ведучого, який повинен бути повноцінним учасником бесіди. А ось
зовнішні вияви суб´єктивного ставлення ведучого до проблем бесіди обмежені так само,
як і в інших інформаційних жанрах. Ширшими є можливості пластичного самовияву
репортера, оскільки він не просто діє в умовах певної події, але й повинен емоційно
залучити глядача до її реального перебігу.
Позиція ведучого в аналітичних жанрах активніша. Адже він репрезентує
авторську позицію, а отже – повинен переконувати глядача, серед іншого і за допомогою
органічного поєднання слова і жесту. Це ж стосується і манери проведення ведучим
пізнавальних програм, у яких пластичні особливості іміджу ведучого є найважливішими,
адже цей вид телевізійного мовлення значною мірою побудований саме на авторитетності
ведучого.
І вже зовсім розкутою, активною, сповненою акторської імпровізації повинна бути
пластика ведучого розважальних програм. У цій сфері телевізійного мовлення може
існувати тільки одне обмеження пластичної поведінки – невідповідність певних жестів
загальноприйнятним у даному суспільстві нормам громадської поведінки.
При цьому ведучому важливо розуміти конкретні соціальні норми різних груп
населення за етнічним, релігійним та іншими ознаками. Адже певні суспільні категорії
можуть мати різні, а то й прямо протилежні уявлення про систему пластичних проявів. Це
положення стосується як телевізійного мовлення для певних категорій глядачів, так і для
безпосереднього спілкування з учасниками телевізійної програми.
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Одним із важливих аспектів загального сприйняття й оцінки роботи телевізійного
ведучого є враження, яке він справляє на телеаудиторію, або ж імідж.
Безперечно, коли говорять про імідж, передусім мають на увазі зовнішній вигляд. І
для телевізійного ведучого це далеко не останній складник іміджу. Однак формальні
(зовнішні) характеристики – це лише початок створення екранного іміджу.
Перше враження про телеведучого формується в глядача за 20–40 секунд перегляду
програми і має чи не найбільший психологічний вплив на наступне сприйняття програми.
Для досягнення цього першого позитивного враження ведучому завжди треба тримати
себе в гарній фізичній формі. Необхідно стежити за власним емоційно-фізіологічним
станом: бути готовим до будь-якого перебігу подій, спокійно сприймати можливі зміни
або випадковості, які можуть виникнути під час запису чи трансляції програми.
Обличчя ведучого завжди повинно випромінювати впевненість, зацікавленість
розмовою. На його обличчі ніколи не повинно бути слідів стресу чи недосипання.
Макіяж, зачіска, одяг добираються відповідно до жанру й стилю програми,
орієнтуючись на індивідуальні, природні дані ведучого.
Завдяки вміло підібраному
одягу можна подолати нерішучість і виробити впевненість у собі.
Наступним складником формальної характеристики ведучого є його екранна
поведінка. Психологи встановили, що глядачі підсвідомо більше довіряють не
промовленим словам, а тому, як вони були сказані.
Телевізійний ведучий повинен враховувати важливість жестів, пози, міміки. Слід
домагатися їхньої невимушеності, природності та органічності. Ведучий повинен мати
уявлення про власну міміку під час мовлення: що роблять очі, чи стрибають брови, чи
зморщується лоб, чи навпаки, обличчя не має жодних емоцій? Треба знати власні
недоліки і навчитися контролювати мускулатуру обличчя.
Жестикуляція має бути помірною, підкреслювати й образно підкріпляти мову, а не
відволікати увагу глядача. Невербальне мовлення може бути найефективнішим
помічником у створенні доброзичливої і щирої атмосфери спілкування. Виразний жест,
легкий нахил голови і подача корпуса вперед до співрозмовника іноді говорять про
зацікавленість процесом комунікації більше, ніж завчені люб´язні фрази.
І звичайно, головний зміст екранних повідомлень глядач отримує, сприймаючи
мовлення ведучого. Мова телевізійного ведучого повинна бути зрозумілою та простою
для кожного глядача, але водночас відповідати всім нормам і правилам сучасної
літературної вимови. Мова, яка лунає з телеекрана, завжди вважалась еталоном. Раніше
тексти читалися професійними дикторами, які багато років займалися технікою мови з
досвідченими педагогами. Кожен небайдужий до мови глядач орієнтувався саме на мову
дикторів.
Нині ситуація в телевізійному ефірі достатньо складна. Серед ведучих почасти
зустрічаються недостатньо професійні люди.
Однак зважати на це не можна. Позитивний екранний імідж ведучого вимагає
щоденної праці над чіткістю дикції, диханням. Слід постійно робити артикуляційну
гімнастику, збагачувати власний словниковий запас, удосконалювати власний арсенал
виражальних засобів.
Гарний голос ведучого – рухливий, сильний, звучний, пластичний; він легко
знаходить відгук у душах глядачів.
Голос слід розвивати саме власний. Звичка говорити «не своїм голосом», імітувати
не властивий собі мовний стиль найчастіше призводить до швидкої і постійної
втомлюваності голосу.
Це, як звичайно, помилка початківців, які експериментують зі своїм голосом,
надають йому неприродного, на їх думку, гарнішого звучання. Правильно поставлений
голос має багате тембральне різнобарв’я, що дає змогу оперувати словом яскраво та в
індивідуальній манері.
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Слід розуміти, що перше схвальне враження стимулює аудиторію дивитися
програму далі, прагнути відкривати для себе ведучого як цікаву, близьку людину.
Саме тому основою формування цілісного іміджу телеведучого має бути метод
саморозкриття особистості.
Людина на екрані має бути не просто привабливою, але й справляти враження
своєю компетентністю, наявністю власної громадянської чи мистецької позиції.
Телевізійний ведучий несе відповідальність за свою діяльність перед глядачем,
героями своїх програм і суспільством у цілому.
Таким же, як на екрані, він повинен виглядати в реальному публічному житті.
Професія ведучого передбачає посилену, іноді надмірну увагу до персони телеведучого з
боку суспільства. Тож найменша невідповідність між екранним і життєвим іміджем може
перекреслити всі напрацювання і знищити довіру глядача.
Зрозуміло, що в буденному житті неможливо постійно виглядати так, як на екрані.
Однак публічне існування, серед іншого і приватне – на кшталт відвідувань театру, кіно і
т.п., повинне повністю відповідати очікуванням потенційної телевізійної аудиторії.
Таким чином, навіть з′являючись на людях, телеведучий та й взагалі будь-яка
публічна людина повинні певною мірою грати свою роль, використовувати акторські
навички.
Природно, що викладання акторської майстерності в Інституті журналістики не має
за мету підготувати справжнього актора, який буде виступати на драматичній сцені, грати
в кіно. Ідеться про формування первинних навичок перевтілення, розуміння його природи,
що дасть можливість надалі професійно працювати з виконавцями, а ведучим – знаходити
власний образ, відповідний жанру програми, загальному стилю телевізійного каналу.
Саме тому основними під час акторської підготовки є вправи на відтворення
різноманітних пластичних дій, виховання в студентів уміння колективного створення
загальної стилістики екранної дії. Дуже важливо навчити студентів фізичній та емоційнопсихологічній концентрації та розслабленню, миттєвим входам та виходам з екранного
образу.
Відповідно до поставлених завдань видозмінюються порівняно з класичною
акторською освітою форми акторської реалізації студентів. Втрачає своє значення
спектакль як своєрідний звіт про досягнуті результати навчання. Натомість великої ваги
набувають різноманітні етюди на взаємодію, фантазію, прояви імпровізації. Останнє
найважливіше для майбутньої телевізійної творчості. Адже ситуації, у яких телеведучий і
режисер повинні миттєво реагувати на певні зміни чи аварійні ситуації, постійно
зустрічаються у практиці телебачення, навіть незважаючи на наявність технології
попереднього запису програм.
Під час навчання місце авторського тексту переймають на себе оперативні
установки викладача, адекватна реакція на які та наступне імпровізоване виконання є саме
тим найважливішим результатом, який повинне дати якісне опанування дисципліни
«акторська майстерність». Окрім іншого, ці вправи активно розвивають творчу фантазію,
яка є важливою передумовою продуктивної, дійсно творчої діяльності у сфері екранної
творчості.
Виходячи з комплексної, багатоваріантної природи екранної педагогіки, малий
комплекс «акторських» дисциплін слід органічно поєднувати з комплексом навчальних
дисциплін безпосередньої підготовки телеведучих, а також корегувати їх відповідно до
індивідуальних особливостей студентів, враховуючи їхній потяг до діяльності в певних
жанрових формах телевізійного мовлення.
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МОНТАЖ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Міжкадровий монтаж є чи не найважливішим специфічним інтрументом екранної
творості. Саме його наявність дає змогу авторам фільмів і телепрограмм вільно володіти
умовним часом і простором, керувати увагою глядачів, формувати їхнє емоційне
ставлення до екранних подій.
Монтаж, постійно змінюючи точки зору глядачів, віртуально включає їх до
структури екранного видовища, створюючи ефект психологічної присутності, взаємодії
глядача з екранними об′єктами. Саме це визачає особливу емоційно-психологічну
впливовість екранних видовищ.
Усе це, окрім іншого, визначає і особливу роль навчальних дисциплін, пов′язаних з
монтажною організацією екранних творів.
Одразу ж треба підкреслити, що вивчення технології і творчих компонентів
монтажу в кіно і телебаченні є об′єктивною потребою для студентів усіх спеціалізацій.
Адже без хоча б елементарних знань з технології монтажних робіт за допомогою
комп′ютерних програм, без розуміння основних принципів так званого «комфортного
монтажу» студенти режисерської, операторської, дикторської спеціалізації взагалі не
зможуть виконувати навчальні завдання.
Конче необхідні знання в галузі техніки і творчих інструментів монтажу і
майбутнім сценаристам, оскільки монтажний принцип мислення – альфа і омега
драматургічної побудови екранних творів.
Нині викладання засад монтажу екранних творів розпадається на технічні і творчі
складники монтажних технологій.
Технічний бік монтажу студенти опановують у межах дисципліни «техніка
відеозйомки та монтажу». Під час лекційних і практичних занять з вивчення
комп′ютерних програм нелінійного монтажу, які нині є основним монтажним
інструментом екранної творчості, студенти отримують уявлення про особливості таких
професійних монтажних систем, як Grass Valley EDIUS, Avid Media Composer, Final Cut
Pro, а також опановують близьку до професійного рівня монтажну програму Adobe
Premier.
Основні принципи роботи з монтажними программами, які ще мають назву
«відеоредактор», досить схожі. Необхідно розмістити відеофайли у вікні проектів,
вибрати з них фрагменти, призначені для монтажу, і розмістити їх у необхідному порядку
на монтажній лінійці. Фрагменти можна скорочувати, подовжувати, міняти місцями,
додавати різні ефекти і переходи між ними. У програмах є досить багато варіантів
відеопереходів з плану на план, розрахованих на креативність монтажного мислення. Далі
до викладеного на монтажну лінійку відео додаються необхідні звукові компоненти. Після
того, як творчу роботу завершено звук і зображення у змонтованій послідовності
перераховуються в окремий відеофайл – кінцевий результат роботи в програмі.
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Студенти всіх спеціалізацій у результаті вивчення курсу повинні знати, які бувають
формати відео і які з цих форматів читає кожна конкретна програма; у який формат
необхідно перерахувати змонтований фільм чи телепрограмму. Вони повинні вміти
виконувати кольорову корекцию відеоматеріалу, додавати титри, підкладати звук і
досягати балансу між голосовими та музичними фонограмами.
Зрозуміло, що студенти різних спеціалізацій потребують різного обсягу знань і
вмінь техніки відеомонтажу, але навіть засвоєння базових знань і навичок – достатньо
складна і тривала справа. Водночас, вивчення техніки монтажу нині відбувається в межах
комбінованої дисципліни, у якій за обсягом об′єктивно переважають операторські
компоненти. Практика показує, що поділ техніки відеозйомки й техніки відеомонтажу в
окремі навчальні дисципліни є нагальною справою.
Це дозволило б не тільки поглибити практичні навички студентів безпосередньо з
техніки монтажу, але й дало б їм змогу практично опанувати творчі інструменти
екранного монтажу. На жаль, більшість із сучасних форм монтажного опрацювання через
відсутність практичної реалізації залишаються поза увагою студентів екранних
спеціальностей, що збіднює художню структуру навчальних екранних робіт.
Виділення техніки монтажу в окремий курс дасть змогу насправді поєднати його з
основним теоретичним курсом цієї галузі, який має назву «кінотелемонтаж». Його мета –
опанування студентами теорії і творчої практики монтажу в кіно і на телебаченні;
вивчення принципів комфортного монтажу; імітаційних можливостей утворення нової
екранної дійсності за допомогою монтажу.
Завданням вивчення дисципліни «кінотелемонтаж» є ознайомлення студентів із
процесом становлення монтажу як засобу виразності та монтажно-драматургічної
організації екранних творів, з основними етапами еволюції, різновидами монтажу,
специфікою його використання в кіно і на телебаченні.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- історію становлення монтажу;
- функції монтажу;
- специфіку кінематографічного, телевізійного, відеомонтажу;
- технічну монтажну апаратуру;
- практичний досвід монтажних рішень в екранних творах різних видів і жанрів;
- перспективні розробки техніки і технології монтажу провідних компаній світу
вміти:
- сформувати творчий задум монтажно-композиційної цілісності аудіовізуального
твору;
- підготувати розкадровку сценарію, план майбутньої зйомки;
- володіти правилами монтажу зображення, звуку та звуко-зорових рішень.
У короткий термін одного семестру студенти повинні засвоїти значний за обсягом
матеріал щодо монтажу як методу художнього розкриття дійсності, засобу драматургічної
побудови екранного твору, монтажу як виражальному засобу екранної творчості.
Необхідно ознайомитись з існуючими техніко-організаційними системами
монтажної організації екранних творів, такими як кіномонтаж, лінійний монтаж,
гібридний монтаж, нелінійний монтаж, з цифровими можливостями екранного монтажу.
Суттєвою частиною курсу є усвідомлення історичного шляху розвитку монтажу,
формування його можливостей, як творчого засобу об′єктивного та суб′єктивного показу
дійсності. Сюди, зокрема, входять такі концептуальні питання, як діяльність
кінематографістів Брайтонської школи, монтажні пошуки й досягнення Д. Гріффіта,
розробка Львом Кулєшовим так званого «Ефекту Кулєшова». Студенти повинні отримати
уявлення про історичні процеси усвідомлення виражальних та образотворчих
можливостей кіномонтажу в практиці провідних кіномитців і, зокрема, про теорію
наскрізного монтажу Дзиґи Вертова.
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Предметами вивчення в курсі «Кінотелемонтаж» є також принципи звуко-зорового
монтажу, монтажу і драматургії звукового фільму, особливості монтажної природи
телебачення.
В основу розуміння всіх цих питань слід покласти фундаментальні знання про
структурні першоелементи екранної творчості – кадр, план, ракурс, рух, ретельно
проаналізувати питання класифікації планів та їх змістовного значення.
Студенти повинні чітко засвоїти вертикальну структуру монтажної побудови – від
монтажного кадру до монтажної фрази, сцени, епізоду, фільму (програми), серії, а також
отримати початкові уявлення про можливості монтажних спецефектів.
Необхідно також, щоб студенти зрозуміли, що таке «імітаційні можливості»
монтажу, як організується монтажний час і простір, чим відрізняється на екрані
«фізичний» і «духовний» часові виміри, що створюються за допомогою монтажу.
Необхідно подати приклади екранного стискання та розтягування часу, монтажного
творення нових елементів реальності.
Однак нині реалізація цих завдань наштовхується на проблему спільного навчання
студентів різних спеціалізацій. Зрозуміло, що студенти, маючи різну професійну
орієнтацію, мають і різні стимули до опануванні теорії і практики монтажу.
Реальна практика вищої школи показує, що молоді люди, які прагнуть бути
операторами та ведучими телепрограм, не засвоюють теоретичний матеріал з монтажу,
який стосується достатньо складних теоретичних питань монтажної творчості. Підставою
для цього є реальна практика телевізійного мовлення, у якій дійсно художніх форм
використання кінотелемонтажу бракує і зводиться до створення на екрані ефекту
об′єктивної реальності.
І навпаки, обидві ці спеціалізації вимагають дуже ґрунтовного вивчення питань так
званого «комфортного» монтажу, тобто такого поєднання кадрів, за якого глядач
психологічно начебто не помічає наявності міжкадрових з′єднань.
Десять принципів комфортного монтажу нині добре відомі. Це монтаж за
масштабом зображення, монтаж за орієнтацією у просторі, монтаж за напрямком руху
об’єкта, монтаж за фазами руху об’єкта, монтаж за темпом руху, монтаж за рухом
основної пластичної маси, монтаж за композицією (зміщенням компоновочного центру
кадру), монтаж за зміщенням осі зйомки, монтаж за світлом, монтаж за кольором.
Їх розуміння, зокрема, є обов′язковою умовою грамотної роботи операторів під час
проведення подієвих зйомок. Адже ніякий монтаж не зможе компенсувати відсутність у
відзнятому матеріалі комфортних переходів від кадру до кадру. Саме тому правильне
застосування принципів комфортного монтажу є передумовою того, що професійною
мовою зветься монтажною зйомкою, тобто такою зйомкою, яка забезпечує комфортність
монтажу за будь-яких умов організації екранного матеріалу.
Важлими є знання засад комфортного монтажу і для студентів, що опановують
професію телеведучого. Більшості з них при роботі на телеканалі починати доведеться з
найпростіших завдань, до яких, зокрема, належать вуличні опитування, так звані «вокспоп», нескладні інтерв′ю тощо. Подібні зйомки проводяться зазвичай ведучим разом з
оператором і знання головних принципів монтажної зйомки дозволить ведучим швидко
знаходити спільну мову з оператором та уникати прикрих помилок.
Однак навіть ці найпростіші прийоми монтажного поєднання кадрів мають
різноманітні «підводні камені», пов′язані з особливостями зйомки численних складних за
структурою об′єктів. Знання цих тонкощів досягається ретельним аналізом конкретних
монтажних ситуацій і є прерогативою винятково режисерської професії, не кажучи вже
про теорію і практику так званого «акцентного» монтажу і його численних емоційнопсихологічних та образно-асоціативних форм: реверсивної, еліптичної, дискретної,
ритмічної, метричної, обертонної, інтелектуальної… А є ще й такі монтажнодраматургічні форми, як внутрішьокадровий монтаж, монтаж атракціонів, кліпови й
монтаж тощо.
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Опанування цими формами потребує не тільки теоретичного викладу, але й
детального розгляду екранних прикладів, індивідуального опанування в комп′ютерних
програмах.
Тобто, проблема поділу курсу кінотелемонтажу на роздільне викладання для
майбутніх режисерів і студентів інших екранних спеціалізацій є назрілою проблемою.
Відповідно потребують удосконалення і методи викладання. Якщо для
нережисерських спеціальностей екранні покази й теоретичне викладання з малюванням
відповідних схем на дошці є цілком достатніми формами викладу, то майбутнім
режисерам було б доцільним включати в програму групові заняття безпосередньо за
монтажним комп′ютером, аналізуючи професійні твори кіно і телебачення та власні
екранні роботи студентів.
За цих умов однією з ефективних форм практичного опанування студентами
різноманітних форм монтажного мислення може бути систематичне виконання низки
монтажних вправ, які нескладно самостійно реалізувати з допомогою будь-якої
електронної техніки – камери, фотоапарату і навіть фотокамери в мобільному телефоні.
Це монтажні фрази, у яких екранна дія розкладена на кілька кадрів.
Такі вправи активно формують не тільки монтажне, але й драматургічне мислення і
безумовно відображають більшість елементів фізичних дій, властивих сучасній
телевізійній практиці.
Враховуючи достатньо велике навчальне навантаження, було б чудово, коли б
студенти виконали хоча б частину рекомендованих вправ, однак слід постійно
роз´яснювати, що засвоєння такої елементної бази екранної дії надає надалі можливості не
відволікатися на зйомочному майданчику на з’ясування рутинних, поточних питань,
пов´язаних із мізансценуванням другорядних, інформаційних за змістом сцен.
Найважливіше таке набуття ремісничих – у позитивному сенсі цього слова –
навичок для тих студентів, які надалі прагнуть спробувати себе в постановочному
багатосерійному телевізійному кіно.
Отже, один з можливих варіантів цих вправ:
1) персонаж сидить у кімнаті; інший персонаж входить з приємною новиною;
2) персонаж сидить у кімнаті; інший персонаж входить з неприємною новиною;
3) персонаж спить на дивані в кімнаті, інший персонаж входить до кімнати з якоюсь
метою і боїться розбудити сплячого;
4) персонаж спить на дивані в кімнаті; інший персонаж входить і своїми діями будить
його;
5) персонаж іде вулицею; на іншому боці вулиці бачить іншого персонажа та намагається
його наздогнати;
6) персонаж йде вулицею; на іншому боці бачить іншого персонажа та намагається від
нього заховатися;
7) персонаж їсть; інший персонаж намагається підкладати йому їжу; перший
відмовляється;
8) персонаж дивиться телевізор і негативно реагує на програму, апелюючи до членів
родини;
9) персонаж дивиться телевізор і радісно реагує на програму, намагаючись залучити до її
перегляду інших членів родини;
10) персонаж зайнятий працею; йому заважають, однак він намагається робити вигляд, що
слухає, одночасно намагаючись працювати і т.ін.
Ще один можливий шлях – студентам було б корисно виконувати хоча б деякі
коротенькі вправи із різноманітних серій екранних етюдів. Кожна з них може стати
своєрідним ключем до розробки і наступної реалізації образних підходів до показу життя
в креативних авторських роботах.

65

Таких етюдів-замальовок, які ще можна назвати «фабульними», тобто такими, у
яких розгортається фабульна дія, може бути багато, однак практика показує, що
найзмістовнішими серед них є такі:
1) характери (прояв реакції людей з різними характерами на одну й ту ж подію);
2) глибинна мізансцена (різнопланова дія відбувається в різних площинах щодо до
камери);
3) довга панорама (розгортання дії, або кількох дій під час довгої панорами);
4) паралельний монтаж (дві паралельні дії під кінець поєднуються в одну);
5) подія на дальньому плані (за наявності активної або статичної дії на передньому плані
на задньому плані відбувається дещо зовсім інше);
6) подія або об´єкт послідовно показані очима різних спостерігачів;
7) дієвий натюрморт (створення натюрморту прямо в кадрі з комічним, трагічним або
іншим змістом);
8) простір об´єкта (показати просторові характеристики одного об´єкта – широко, вузько,
високо, низько, іде в далечину тощо);
9) настрій інтер´єру (різні настрої інтерє´ру залежно від освітлення, ситуації або часу);
10) настрій екстер´єру (природний пейзаж) тощо.
Бажано, щоб такі етюди складались з одного, двох-трьох кадрів, окрім тих етюдів,
у яких слід показати різноманітні реакції людей, демонструючи здатність студента до
асоціативного мислення, самобутності драматургічного пошуку, уміння спостерігати за
життям і відбирати найсуттєвіші риси людської поведінки, особливості атмофери подій.
Використання монтажних міні-етюдів дозволяє студентам у мініатюрній формі
самостійно виконувати комплекс творчих дій, пов′язаних з різними навчальними
дисциплінами – сценарною майстерністю, режисурою, операторством, майстерністю
актора, ведучого телепрограм
Нині різноманітні авторські моделі таких завдань набувають поширення в системі
підготовки майбутніх режисерів та операторів кіно і телебачення. І це закономірно, адже
екранна мова є різновидом будь-якої іншої мови і складається з первинних елементів
відображення дійсності, якими є, зокрема, наведені вище етюди.
У сучасній американській практиці дещо подібне, тобто динамічне кадрування
різних мізансцен, останніми роками взагалі стало чи не єдиною формою професійного
кінотелевізійного навчання. Однак там від студентів вимагається лише своєрідне
«зубріння» екранних прикладів. Мета цього зрозуміла – швидка підготовка режисерів для
потокового створення стандартних телевізійних серіалів. Їх виробництво не вимагає від
режисера творчого осмислення літературного задуму. Зазвичай у день зйомок, у кращому
випадку – напередодні, він отримує розкадрований літературний сценарій, повністю
придатний для переведення у звуко-зорову форму. Єдине, що вимагається від режисера –
відзняти за робочу зміну максимально необхідний хронометраж, або завершений епізод у
точній відповідності із затвердженим продюсерами сценарієм. У такій ситуації головним
елементом режисури стає доведене до автоматизму вміння застосовувати вивчені під час
навчання мізансцени і відповідні точки і зони розташування камер.
Наведені вправи, навпаки, привчають студентів до пошуку індивідуального
зображального стилю, водночас напрацьовуючи навички реалізації стандартних життєвих
ситуацій, які не несуть вагомого драматургічного навантаження.
Викладач, організовуючи роботу студентів з виконання подібних екранних вправ,
повинен чітко розуміти, що створення в подальшому талановитих екранних робіт
залежить переважно від власної обдарованості майбутніх режисерів. А ось вивести всіх
студентів курсу на достатній ремісничий, тобто професійний, рівень екранної діяльності –
його безумовний обов´язок.
Однак слід заохочувати студентів не тільки до використання загальновживаних
форм екранної мови, але й до творчого порушення ортодоксальних норм. Шукати нових,
власних форм самовираження, не лякаючись навіть провокаційних рішень – важливий
66

привілей творчого студентства. Майбутні кінотелевізійники повинні зрозуміти, що саме
студентська пора – час різноманітних і активних творчих пошуків; можливість
помилятися без серйозних негативних наслідків. Головне в цей час – робити правильні
висновки, шукати власний, притаманний тільки собі спосіб екранного розкриття
реальності.
Є доцільним рекомендувати студентам продовжити зйомки подібних етюдів під час
літніх канікул. З практичного боку, це нескладно робити, навіть знімаючи щось на кшталт
родинного відео.
Нині остаточно зрозуміло, що монтаж – не просто один з численних виражальних
засобів екранного мистецтва, а загальний спосіб драматургічного екранного мислення.
Кожний елемент екранного твору так само залежить від його монтажної конструкції, як і
сам монтаж є похідною від змісту кадрів, від загального авторського задуму твору.
І тому всі види, методи, форми монтажу активно переплітаються та взаємодіють
між собою, утворюючи загальну монтажну драматургію екранного твору як вираз
об´єктивної та суб´єктивної авторської картини світу, властивий екранним мистецтвам і
засобам суспільної комунікації – телебаченню та кіно. Саме тому поглиблення процесу
опанування техніки й творчих інструментів кінотелемонтажу є нагальним завданням
екранної педагогіки.
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ КОМПЛЕКСУ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ
Реформування мистецької освіти в Україні за умов інтеграційних процесів вимагає
забезпечення високої якості знань учнів і студентів, оновлення змісту, форм і методів
навчання, а саме, нового підходу до навчально-методичного та інформаційного
забезпечення в навчальному процесі. Одними з таких дисциплін у системі опанування
спеціальністі кіно-, телемистецтво є «музика та звук у кіно і телебаченні», а також
комплекс музичних дисциплін, які викладаються студентам, що опановують спеціальність
«звукорежисура»: «теорія музики», «гармонічне сольфеджіо», «основи композиції та
аранжування», «акустичні засади звукозапису творів сучасної естрадної музики». Ці
дисципліни, окрім суто фахового значення та функції подальшого розвитку музичного
слуху, що є безумовною умовою опанування професією звукорежисера, мають і великі
потенційні можливості для формування творчої особистості.
Звукові засоби екранної виразності – це комплекс різноманітних звукових засобів
екранного видовища, які дають змогу глибше відобразити в окремих кадрах і їх
монтажних поєднаннях розвиток інформаційного та драматургічного змісту екранного
твору.
У межах курсу «Звук і музика в кіно і телебаченні» розглядаються такі з них:
- природні звуки (до природних належать шуми, які записуються в реальних умовах,
хронікальні репліки й фонові розмови, синхронні документальні записи);
- художні звуки (шуми, які спеціально створюються за допомогою технічних чи
акторських засобів);
- музика.
На аудіовізуальних прикладах слід розкрити головні функції екранного звуку і
передусім музики, як виражальних засобів, що посилюють чи утворюють необхідну
атмосферу екранної дії, допомагають розкривати внутрішні процеси екранних подій,
ритмічно об´єднують чи роз´єднують епізоди.
.
В ігрових формах екранних видовищ музика виконує подвійну функцію. Вона
може бути і фоновою, темпо- і ритмоутворювальною, а може бути і повноправним
драматургічним фактором, створюючи, посилюючи, рухаючи відповідні емоційні стани
глядачевого сприйняття, акцентуючи увагу на драматичних ситуаціях, а то й передаючи
авторське ставлення до екранних подій. Цю багатофункціональність, зокрема, виразно
ілюструє звуко-зорове вирішення такого класичного українського кінофільму, як «Весна
на Зарічній вулиці» (режисери Ф. Миронер, М. Хуцієв, композитор Б. Мокроусов)
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Під час занять слід підкреслити особливу мистецьку роль такого звукозображального засобу, як звуко-зоровий контрапункт – таке поєднання і взаємозбагачення
звуку й зображення, яке створює їх невід´ємну художню єдність, звуко-зоровий художній
образ. Яскравим прикладом є, зокрема, фільм «Тіні забутих предків» (режисер С.
Параджанов, композитор М. Скорик), у якому блискуче поєднані фольклорні мотиви
зображення й музики, а також художньо опрацьовані шуми як образи екранної реальності.
Важливим елементом навчального матеріалу є поняття про природні та художні
звуки.
До природних належать шуми, які записуються в реальних умовах, хронікальні
репліки та фонові розмови, синхронні документальні записи. З рекламної практики нині
запозичена поширена назва природних шумів – «інтершум».
Художні звуки – шуми, які спеціально створюються за допомогою технічних чи
акторських засобів, синхронні чистові акторські записи, озвучування та закадрові тексти.
До художніх звуків у неігровому кіно і телебаченні з повним правом можна
зарахувати і музичне оформлення, завданням якого є і створення відповідної атмосфери
епізодів, і розкриття глибинних внутрішніх процесів екранних подій. Художні звуки
можуть імітувати звуки реального життя, або бути образним виразом певних драматичних
акцентів.
Усі вони записуються, або підбираються у фонотеках звукооператором чи
звукорежисером відповідно до режисерських настанов, мають або змістовноілюстративний, або емоційно-образний характер, а використання тих чи інших звукових
засобів і форми включення їх до драматургічної тканини фільму чи телепрограми
обумовлюються режисерським задумом і його творчим баченням і стилем.
Ці стилі, звичайно, абсолютно індивідуальні і такі ж індивідуальні режисерські
підходи до використання звукової палітри. Необхідно постійно розкривати на прикладах
особливості стилістичного поєднання різноманітних звуків, їх органічну похідну від
екранного змісту.
Важливими складниками теми є питання використання звуків у документалістиці
та пізнавальних програмах. У цих видах екранної творчості використання того чи іншого
звуку цілком підкорене особистому баченню режисера в межах драматургічного задуму. Є
фільми, побудовані тільки на звучанні реального середовища дії; фільми, у яких емоційну
роль звуку виконує тільки музичне оформлення; фільми, у яких дикторський текст, музика
і шуми поєднані в складну контрапунктну систему, і т.д.
Навчальні програми і фільми взагалі можуть обійтись одним синхронним чи
закадровим текстом ведучого, не кажучи вже про суто інформаційні жанри мовлення.
У музичних фільмах
музика та пов´язані з нею звуки є повноправним
драматургічним компонентом твору.
Підкреслюючи, що всі форми й методи використання звуку визначає режисер
відповідно до жанрової природи екранного твору і власного стилю розкриття життя на
екрані, слід водночас на прикладах розкрити значення діяльності музичних і звукових
оформлювачів та звукорежисерів як повноцінних співавторів режисера під час ході
колективної праці над екранними творами.
Головне, щоб студенти зрозуміли, що звук повинен д і я т и – так само, як і будьякий виражальний компонент фільму.
Важливим є і питання про своєрідні музичні інструменти, якими користуються
автори екранних творів для реалізації суто драматургічних завдань.
Екранний досвід дає величезний матеріал для розкриття цієї теми. Найпростішою
драматургічною формою використання музики в екранному творі, яка народилась
одночасно з появою кінематографа, є ілюстрація. Мається на увазі використання такої
музики, яка б передавала визначальні риси, зміст об´єкта екранного показу – характер
місцевості, прикмети часу, національний колорит, ідеологічне наповнення епізодів тощо.
Музична ілюстрація дуже часто пов´язана з необхідністю емоційно розкрити
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характери екранних персонажів. Дуже часто музична характеристика персонажа ефектно
замінює всі інші види його «презентації», розкриває духовний світ героя, його
психологічний, соціальний стан.
Інший напрямок використання музики екрана – контрастне зіставлення звуку і
зображення. Його яскравий приклад – сцена сортування радянських військовополонених з
фільму режисера С. Бондарчука «Доля людини». Трагічні кадри фашистських знущань
проходять на екрані під легковажну німецьку пісеньку «О, донна Кларо». Контраст між
змістом епізоду і музикою надзвичайно посилює трагізм ситуації, нелюдськість
фашистських катів.
Важливу драматургічну функцію здатна виконувати музика як провісниця
майбутніх екранних подій. Одним з перших видатних прикладів такого методу є сцена з
фільму братів Васильєвих «Чапаєв», у якій Чапаєв співає разом з бійцями пісню про
загибель атамана Єрмака напередодні власної загибелі.
Ще одна драматургічна функція музики екрана – емоційне узагальнення ідейнотематичного змісту твору. Чудовий приклад з практики ігрового кіно – пісня з фільму
режисера М. Хуцієва «Весна на Зарічній вулиці», яка неначе відкриває перед молодими
героями фільму шлях у велике життя.
Найдієвішим засобом використання музики є саме утворення музичного екранного
образу, який надалі стане невід´ємним від змісту картини, образів її героїв. Дуже
важливим у створенні такого звукозорового образу є побудова музичного лейтмотиву –
тобто проведення певної музичної теми через увесь екранний твір або його головні
епізоди.
Хоча використання музики залежить тільки від індивідуального розуміння
режисером необхідної емоційної взаємодії музики і зображення, студенти всіх напрямків
підготовки повинні отримати й елементарні уявлення про технічні засоби організації
звукоряду.
По-перше, зміна кадрів чи епізодів не обов´язково повинна супроводжуватися
зміною музики, а ось зміна музики повинна бути максимально пов´язана з тематичними,
або емоційними змінами в кадрі. А по-друге – не можна переривати музику, якщо це не
обумовлено змістом кадрів.
Крім того, якщо у фільмі, побудованому на музичному супроводі чи масштабних
реальних звуках, з´являється пауза, не закрита, так би мовити, шумами чи розмовами, така
пауза повинна обов´язково мати серйозний зміст, або бути засобом підвищеного
емоційного впливу: скажімо, після бою раптом наступила тиша. І навіть у цих випадках
доцільно не просто переривати звучання паузою, а входити в неї за допомогою
спеціального звукового пристрою – ревербератора, який «розмиє» паузу, не даючи їй бути
просто «діркою» в музичному супроводі.
Щодо використання музики в різних жанрових формах, то слід підкреслити, що в
портретних жанрах бажано, аби використовувалася музика, безпосередньо пов´язана з
біографією героя, з часом, про який іде оповідь; в історичних фільмах слід стилістично
співвідносити музику з епохою; у дитячих і спортивних програмах розкриття основного
змісту певними музичними темами повинно бути відповідним.
Кожен режисер і звукорежисер мають власне розуміння використання звуку і
музики в кіно, по-своєму «підкладають» їх під час монтажу, об´єднують під час
перезапису. Головне – постійно пам´ятати про класичні принципи драматургії –
життєвість, правдивість, образність, органічність дії, єдність виражальних засобів. За цих
умов і в єдності дій з кваліфікованим звукорежисером успіх звукової партитури твору
буде гарантований, хоча говорити про успіх тільки якогось одного компонента фільму не
коректно. В екранних творах не буває чогось самостійного чи другорядного.
Усі ці поняття, необхідні кожному, хто працює в екранній творчості, є тільки
верхівкою айсберга для екранних фахівців у галузі озвучування фільмів і телепрограм.
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У студентів, які хочуть стати звукорежисерами, слід ще й відточувати важливий
інструмент їхньої екранної діяльності – професійний музичний слух, а дисципліною, на
яку покладено завдання відточувати слух, є саме сольфеджіо. Але оскільки, крім
музичних дисциплін, майбутні звукорежисери опановують значну кількість суто екранних
і технічних предметів, вивчення ними сольфеджіо потребує значної інтенсифікації.
Зокрема, для цього навчальні програми та навчальні посібники необхідно складати
з умовно виділених навчально-практичного, творчого, інформаційно-довідкового блоків.
Навчально-практичний блок включає завдання з теорії музики, інтонаційних і ритмічних
тестів (або контрольних завдань) для контролю рівня підготовки. Творчий блок забезпечує
можливість поєднання теоретично-практичної та індивідуально-творчої роботи.
Інформаційно-довідковий блок надає інформацію про основні теоретичні відомості з
дисципліни і методику виконання завдань з різних форм роботи.
Методика викладання повинна враховувати різну музичну підготовку студентів, а
також характерне для майбутніх телекінематографістів емоційне ставлення, схильність до
ігрової, імпровізаційної діяльності. Тому найважливішими стають такі методичні
принципи як послідовність, систематичність, доступність матеріалу. На основі вивченої
теоретичної літератури з проблем формування творчої активності, творчої особистості,
враховуючи практику виховання Японії (ритмічне спрямування), Франції, Італії
(інтонаційні вправи), розроблений загальнодоступний комплекс творчих завдань на
заняттях із сольфеджіо: на основі мелодії; на основі ритму – з поступовим ускладненням
навчальних завдань від навчального до заключного рівнів. Творчі завдання на основі
мелодії на уроках сольфеджіо тісно пов’язані з вокально-інтонаційними вправами, які
покладено в основу розвитку музичного слуху згідно з традиційною програмою (спів гам,
секвенцій, мелодичних зворотів) – розвитку аудіальної (спів і прослуховування),
візуальної (спів за записом), кінестатичної (спів із диригуванням і грою на інструменті)
систем сприйняття.
На початковому етапі музичного навчання, де найбільше розвинений
репродуктивний вид активності, слід використовувати форми роботи, пов’язані з
наслідувальними діями студентів. До таких завдань на основі мелодії можна зарахувати:
спів інтонаційних моделей, мелодичних зворотів, коротких фраз, за нотним записом за
допомогою роздаткового матеріалу (карток із записом ступенів, клавіатури, рухомої ноти
та ін.), спів вправ із двох-трьох сусідніх звуків з поступовим розширенням діапазону та
ускладненням тощо. Незважаючи на те, що завдання є досить простими, за допомогою
наочних матеріалів створюється міцна база психологічного словника інтонаційного слуху.
Творчі вправи на основі мелодії (ладо-інтонаційної роботи) знаходять продовження
в завданнях на музичних інструментах, які студенти повинні проводити під час
самостійної роботи. Тобто, завдання, що виконують студенти, повинні бути не тільки
проспівані, а й зіграні на інструменті.
Крім вправ на розвиток інтонаційно-слухових уявлень, доцільно виконувати
завдання на основі ритму: спів пісень із плесканням метричних долей, виділенням сильної
долі, тактуванням ритмічного малюнка, нескладних ритмічних послідовностей, що
виконуються в повільному темпі; одночасне виконання цього завдання двома групами
учнів; читання ритмічного малюнка ритмоскладами за нотним текстом під акомпанемент
педагога; прочитання й виконання ритмічних партитур: вистукування двома пальцями
правої руки ритмічного малюнка, лівої – метричних долей (можна на ударних
інструментах); виконання ритму остінатних фраз під акомпанемент педагога. Таким
чином, відбувається розвиток слухової уваги, слухової реакції і швидкості, здібності
запам’ятати, утримати в пам’яті тощо, що створює міцну базу інтонаційного слуху, який є
складником музичних здібностей.
Велике значення під час опанування музичних дисциплін мають і постійні
аналітичні прослуховування музичних творів різних напрямків. Особливого значення слід
надати творам сучасних композиторів, з їх характерними мелодичними, ритмічними і
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фактурними особливостями класичної музики ХХ ст. для напрацювання досвіду
подолання інерції ладу і ритму, явищ поліладовості і політональності. Розуміння
внутрішніх закономірностей сучасної музики дає змогу звукорежисерам оперативно
корегувати тембральні та інші виражальні характеристики музичних звукозаписів.
Активно слід використовувати в педагогічній музичній практиці можливості
комп′ютерної техніки. За допомогою комп’ютерих програм та Інтернету можна
ґрунтовніше побудувати процес виховання музичного слуху, активно збагатити пам’ять
студентів запасом художніх зразків музики, активніше формувати слухові здібності,
уміння відрізняти в матеріалі головні, суттєві, індивідуальні для даного стилю елементи і
загальні для даної епохи і жанру закономірності. Виховання вміння виявляти інтонаційноладові, метроритмічні, синтаксичні риси, характерні певному музичному стилю сприяють
формуванню культури слуху, яка дозволить майбутньому звукорежисеру вільно
орієнтуватися в історичних і національних особливостях музичної творчості.

72

Бадіон Сергій Васильович
кафедра кіно-, телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІСТОРІЯ ЕКРАННОГО КОСТЮМА
ЯК СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
Серед багатьох навчальних дисциплін, які формують комплекс підготовки фахівців
з кіно-, телемистецтва, важливе місце посідають такі, начебто, не головні дисципліни як
історія матеріальної культури та історія екранного костюма.
Кожен людський образ на екрані – історичний чи сучасний, створений фантазією
автора чи реальна людина, включаючи в це поняття телевізійних ведучих, є носієм
певного характеру, певної історичної епохи, певного соціального середовища. Психологія
сприйняття екранного видовища вимагає, щоб з першої миті екранного існування людина
на екрані подавала глядачам нехай ще підсвідому, емоційну, але інформацію про те, який
саме час, яку суспільну функцію, який соціальний прошарок людина репрезентує. І
найперше враження глядач отримує від пластичного образу, органічною частиною якого є
костюм. І якщо майбутнім сценаристам, операторам, звукорежисерам достатньо
побіжного розуміння цього аспекту екранної творчості, то майбутні режисери і телеведучі
повинні досконало володіти екранним костюмом як одним з повноправних виражальних
засобів власної творчості.
Костюму в мистецтві давно належить особлива роль. Він став не лише своєрідним
запрошенням до певного історично-культурного простору, а й універсальною культурною
метафорою. Предмети побуту й костюм завжди характеризують образ з кількох точок зору
одночасно: психологічної, особистісної, соціальної, історичної, національної тощо. Вони
ніби разом з глядачем промовляють до екранного образу: "Ми все про тебе знаємо". Це
обов’язково має враховувати режисер при роботі з актором, адже як тільки побутові речі й
костюм "входять" у світ театру та кіно, вони відразу готові цей світ перетворювати (Білий
Кролик з фільму"Аліса в країні чудес" Тіма Бьортона просто миттєво перевертає уявлення
Аліси про світ, бо режисер одягнув його у фрак і циліндр, ще й дав годинник); вступати з
ним у діалог (незвичні сюрреалістичні костюми та речі у фільмі Майкла Поліша
"Норфорк" виразно ілюструють стан напівсну хворого хлопчика-сироти Ірвіна, що мріє
про родину. Йому сняться ангели, котрі мають вигляд диваків, що досягається саме
завдяки костюмам; побутові речі концентрують на собі увагу, тому що вони завжди щось
означають. Про цей фільм можна стверджувати, що він створений з мозаїчних фрагментів)
і навіть підняти проти нього бунт (у фільмі індійського режисера Мохана Сегала
"Коханий Раджа" у сцені, де навчена бути принцесою танцівниця Шано зустрічається зі
своїм учителем Раджею для фінального з’ясування подальшого плану дій, останній
показує їй родинні портрети осіб з князівського палацу, які вона має запам’ятати. Серед
тих портретів чомусь опинилось зображення Ісуса Хреста, яке ніяк не вписувалось у цей
ряд. Тут уже можна казати про відверті режисерські ляпи).
Проте костюм – це не тільки плід творчої фантазії людини і витвір людських рук, а
й сам він є невід’ємною частиною побуту. Наприклад, святкового, як у фільмі режисера
Олександра Роу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки": одяг персонажів відповідає
національним українським традиціям; головна героїня Оксана репетирує перед дзеркалом
свій вихід перед парубками і хизується гарним вбранням. Добре видно, що режисер
обізнаний у традиційному українському костюмі та побуті, а тому зміг передати дух свята
напередодні Різдва. Костюм, навіть буденний є виразом характеру героя в італійській
комедії "Приборкання норовливого" режисерів Франко Кастеллано та Джузеппе Моччіа.
Головна героїня Лісса перебирає свої сукні від модних модельєрів без особливого захвату,
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але без вагань лізе в болото по загублені ключі від авто в костюмі від Валентино й без
особливих церемоній сідає до кузова вантажівки разом із кролями й курми.
Майбутнім телекінематографістам необхідно засвоїти, що основна універсальна
функція костюма – захистити тіло (й ритуально душу) від впливу негативних факторів, а
отже, "вписати" людину в певний простір і зробити її придатною для існування в ньому.
Враховуючи те, що фільм – це теж віртуальний образний простір, завданням режисера є
також "вписати" актора в цей простір за допомогою костюма. Тут режисер має чітко
уявляти, як він бачить той чи інший образ як окремо, так і в сцені фільму. З’ясувати для
себе, чого він домагається від кожного виконавця тієї чи іншої ролі.
Так, відомий кінорежисер Сергій Параджанов у своєму фільмі "Тіні забутих
предків", поставленого за однойменною повістю Михайла Коцюбинського, чітко бачив
образи, які створював. І в цьому йому дуже допомогли знання західноукраїнського
фольклору.
Коли режисер з’ясує для себе всі деталі свого бачення образу, він починає
обговорювати ці деталі з художником. І завданням режисера є донесення до художника
власних ідей, а тому він має домагатись, щоб художник знайшов такий колір костюма,
придумав такий його крій, щоб цей костюм допоміг виконавцю ролі втілити режисерський
задум. Яскравим прикладом є класична кінокомедія режисера Сідні Поллака "Тутсі" та
фільм-казка режисерів Надії Кошеверови та Михайла Шапіро "Попелюшка". Там у
перевтіленні головних персонажів велику роль відіграють саме костюми. Можна сказати,
що не властиву персонажам роль виконують їхні тимчасові вбрання. Актор-невдаха
Майкл Дорсі з фільму "Тутсі" завдяки костюму стає акторкою Дороті, а Попелюшка із
фільму-казки – таємничою гостею королівського балу, майже принцесою. Але при цьому
ні актор, ні Попелюшка не є тими, за кого себе видають. Вони лише так виглядають
завдяки костюмам. І це важливий елемент інтриги, яку створюють режисери.
Звичайно ж, окрім підкреслення й увиразнення роботи актора, костюм ще й працює
на розкриття ідеї. Наприклад, втілення ідеї супергероя в особливих костюмах персонажів з
усім відомих фільмів-коміксів "Бетмен" Кристофера Нолана та "Людина-павук" Сема
Реймі. Без цих костюмів герої – лише звичайні люди, що живуть звичайним життям і
тільки костюм робить їх в очах глядача тими самим супергероями. Цікаво те, що в цих
фільмах костюм дає змогу персонажу не просто перевтілитись, а буквально жити іншим
життям, підкорити простір, який не доступний звичайним людям, а отже, виконувати
надзавдання.
Така ж ідея супергероя розкривається й завдяки костюмам богатирів з фільмівказок. Наприклад, у художньому фільмі-казці "Василиса Прекрасна" Олександра Роу
герой, на ім’я Іван, за допомогою костюма перетворюється із селянського сина на
богатиря, котрий здолав Змія і звільнив наречену. До того, ж роль костюма в перетворенні
образу тут важко переоцінити. Спочатку перед очима глядача постає якийсь непримітний
парубок у бідній селянській свитині, яку доповнює такий же будинок, що похилився й
ніби присів до землі, і темні лави, на яких спить він та його батько з братами, піч, де в
макітрах готується проста їжа, а потім – раптове перевтілення. У героя з’явились кінь, меч
і обладунки – давні атрибути персонажів билинного епосу. Режисер добре розуміє, що без
цього костюма Іван не богатир, а звичайний селянин, хоч і має силу та відвагу, а тому
надає богатирському костюму відповідну увагу.
Психологічна функція костюма полягає у відображенні внутрішнього світу героя. І
найцікавішою є роль костюма у відображенні психологічної метаморфози персонажа.
Яскравим прикладом цього є художній фільм відомого режисера Ельдара Рязанова
"Службовий роман". У ньому героїня Аліси Фрейндліх – директор статистичної установи
Калугіна Людмила Прокопівна, під дією чар кохання перетворюється з "мимри", як
називають її між собою працівники управління, на ефектну жінку, якою її вже бачить не
лише вражений такими змінами Новосельцев, а й глядач, бо режисер точно відобразив ці
зміни в душі героїні через костюм. І найцікавішим у цьому відображенні є такий прийом,
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у якому поступовість душевних метаморфоз абсолютно не вступає в конфлікт з раптовою
зміною костюма. Лише навпаки, ця раптовість показує, що героїня, ступивши на стежку
змін, перебуває в розгубленому стані: її нова сукня яскравих тонів, але досить довга, щоб
прикрити невпевненість у туфлях на підборах, а жести свідчать про сумніви в головному –
чи "сидить" костюм, як треба. Свої побоювання вона підкреслює словами (які
сприймаються як своєрідний "аксесуар" до її нової сукні): "…Мне всё это не идёт?… мне
не следовало всего этого надевать… я, конечно, выгляжу, должно быть, смешной… если
всё это безвкусно, я могу снять… я, конечно, не умею всего этого носить…"
Режисер, створюючи образ головної героїні, врахував і колір костюмів, і крій, і
моду 70-х років, а найголовніше – характер і соціальний стасус героїні як образу
керівника епохи так званого «застою».
На жаль саме такої – історичної і соціальної образності костюма дуже часто не
розуміють режисери-початківці, а молоді ведучі далеко не завжди враховують
репрезентативну роль костюма як частки іміджу телевізійного каналу, як виразу
внутрішнього психологічного стану екранного персонажа. Домагатись такого розуміння
слід не тільки під час викладання історії костюма, а на кожному етапі підготовки,
насамперед при опануванні таких дисциплін як «кінотелережисура», «стиль та імідж
телевізійного ведучого», «акторська майстерність», «грим та візаж».
Про внутрішній світ героя свідчить не лише сам одяг, але й взуття та аксесуари. У
відомому фільмі американського режисера Саймона Вінсона "Харлей Девідсон та ковбой
Мальборо" увага зосереджується на чоботах ковбоя Мальборо, які йому подарував ще
батько. Вони вже дуже старі й розпадаються на очах, але герой їх постійно намагається
зібрати докупи, перемотує скотчем, бо вони втілюють його палке бажання жити далеко від
міста, на природі й брати участь у ковбойських родео. Він не зважає на жарти друзів, тому
що чоботи дорогі йому, як саме життя. Саме тому Мальборо має такий задоволений
вигляд, коли відчуває, що чоботи ще тримаються на ногах, як і він сам. Режисер добре
знав звичаї американських фермерів і роль взуття в їхньому побуті й манері одягатись, а
тому саме ковбойські чоботи стали центром уваги в створенні настрою персонажа.
Іноді дрібна деталь костюма, або якийсь предмет із нього є таким собі вузлом усієї
характеристики персонажа. Яскравим прикладом щодо ролі аксесуарів у відображенні
психології героїв можна назвати сцену з діамантом із художнього фільму "Титанік",
знятого режисером Джеймсом Кемероном. Роза – головна героїня фільму, приймаючи
рішення втекти від нелюбого нареченого, кидає у сейфі подарований ним діамант. Через
залишену дорогоцінну прикрасу режисер дав можливість глядачу зрозуміти ступінь
зневаги Рози до людини, яка вважала її річчю. Але потім ця прикраса стає символом
останнього світлого й чистого почуття, яке героїня посилає вслід за діамантом на дно
океану в тому місці, де загинув її коханий після корабельної аварії.
Такі виразні деталі костюма й аксесуарів органічно вписуються в загальне
образотворче використання деталі як частини цілого. Використання цього важливого
образного тропу не тільки безперечне свідчення креативності мислення авторів екранного
твору, але й високотехнологічний метод економної організації виробничого процесу та
використання фінансів при створенні екранного твору. Тому це питання об′єктивно
повинно висвітлюватись і при викладанні такої, здавалося б, далекої від теми дисципліни,
як «продюсерство».
Однак далеко не завжди на костюмі слід економити. Навпаки, іноді саме образна
функція складної за технічним виконанням матеріальної зовнішності персонажа дозволяє
створити особливий образний світ екранного твору та забезпечити його успіх у глядача. У
відомому радянсько-американському музичному художньому фільмі-казці Джорджа
К’юкора "Синій птах", поставленого за однойменною драмою бельгійського письменника
Моріса Метерлінка, досить багато образів, костюм яких має символічне значення.
Наприклад, костюм персонажа, на ім’я Світло (у виконанні Елізабет Тейлор), яскравобілий, з великою кількістю іскристих аксесуарів, тому що світло символізує чистоту
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добро, тобто втілює певний ідеал. І звичайно ж, режисер мав це показати саме через
костюм, бо цей ідеал діятиме на глядача через очі. До того ж варто звернути увагу на те,
що цей персонаж постійно підсвічується для підсилення ефекту світіння костюма. Це
робилося з тією метою, щоб чарівна ілюзія мала якомога сильніший вплив на дитячого
глядача, щоб дитина повірила в казкову дійсність і правильно сприйняла символ,
відображений у костюмі. І що вже казати про стрічки на кшталт фільмів про супергероїв з
їх чудернацьким спорядженням!
Соціальні функції костюма пов’язані з тим, що він несе в собі інформацію про того,
хто його носить, і як про індивіда, і як про типового представника певної соціальної
групи. Наприклад, у художньому фільмі "Дівчина без адреси" Е. Рязанова головна героїня
Катя одягнена в просту сукню, плащик, хустинку – усе це типовий жіночий буденний
комплект представниці робітничого класу радянської доби. Так само виглядає й костюм
Катерининого залицяльника Павла Гусарова: штани, сорочка, кашкет свідчили про те, що
він теж "птах її польоту". Вона приїхала до столиці і мріє стати актрисою столичної
оперети й приміряє сценічний костюм, який, однак, їй не пасує, бо вона, за словами,
гардеробника, недостатньо "фигуристая".
Одна з найцікавіших функцій костюма – обрядова. Для режисера це можливість
створювати певні настрої й моделювати соціальну ситуацію, адже обрядова функція
багатогранна. Саме обрядовість спонукала людину створити особливий костюм, який несе
не лише символічну, а й магічну ознаку. За формою такі костюми традиційні. Один з
найяскравіших прикладів використання обрядового костюма в кіно є все той же відомий
український фільм Сергія Параджанова "Тіні забути предків". Там у деталях відтворено
гуцульський весільний костюм як чоловічий, так і жіночий (весілля Івана та Палагни) і так
само детально показано побут і вірування карпатських гуцулів-номадів.
Параджанов добре пам’ятав заповідь свого вчителя Ігоря Савченка "всмоктуватись"
у матеріал, вбирати його, як губка. Тому він їздив постійно на весілля й похорони, у музеї
та церкви, полював за гуцульською старовиною. І в сцені "Одруження" режисер вводить
такий побутовий елемент – ярмо, яке він узяв із гуцульських пісень. Під час весільного
обряду на подружжя надягають саме ярмо – символ нерівного шлюбу. Адже шлюб Івана й
Палагни не був рівним. Актори під керівництвом Параджанова блискуче виконали свої
ролі, інсценізуючи пісню.
Таким чином, режисер відобразив у костюмі інформаційно-знакову систему, мета
якої є передача певної інформації від власника одягу в навколішнє середовище.[3]
Не останню роль у костюмі відіграє колір. За допомогою кольору костюма
режисер, актор і художник створюють у глядача певний настрій та асоціації, а костюм
стає символом впізнаваних образів, широко представлених як у мистецтві, так і в культурі
загалом.
Колір костюма дійсно робить образ упізнаваним. Візьмемо, наприклад,
телевізійний фільм Георгія Юнгвальд-Хількевича "Д’Артаньян і три мушкетери". У ньому
блакитні плащі носили королівські мушкетери, а червоні – гвардійці кардинала. Король
Людовік ХІV і кардинал Рішельє політичні противники, а отже, відбувається
протистояння не лише героїв, але і їхніх костюмів. За кольором глядач упізнає "своїх" і
"чужих".
У сучасному світі костюм і побутові речі в процесі свого розвитку набули ще й
стилеутворювальної функції. Кіно й телевізійні передачі перетворились на ще одне
джерело, яке формує моду разом з модельєрами й художниками. Найсильніше вплив
кінематографа на моду й костюм був у 30-ті роки в Америці. Кінозірок (а точніше їхніх
героїв і героїнь) наслідували в усьому – від манери поведінки до їхнього вбрання.
Значною мірою саме органічна поєднаність дій і зовнішнього вигляду акторів на екрані і в
житті сформували відому систему «кінозірок».
Під впливом кіно з’являється новий естетичний ідеал жіночої краси. Цей ідеал
виражався не лише в косметиці, фарбуванні волосся, а й у моделях одягу – спочатку
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костюма в кіно, а потім і в реальному житті. Завдяки Голівуду в моду ввійшли довгі
спадаючі плаття, брючні костюми для жінок.
Необхідно сказати, що кінематограф впливав навіть на вибір тканин. До появи
кольорового кіно основний декоративний ефект досягався за рахунок фактур і їх
поєднання. Наприклад, матового з блискучим, темного й світлого тощо. Це найбільше
помітно в індійських фільмах.
Отже, стилеформувальна функція костюма дає режисеру змогу перетворити
простір свого кінофільму на поле художньо-стилістичого експерименту. Це чітко
простежується на прикладі сучасних фільмів, поставлених за давно відомими мотивами,
але із сучасної точки зору. А якщо режисер виявляє індивідуальне бачення образу, то він
обов’язково відтворить це бачення в костюмі. Наприклад, у художньому фільмі "Сеньйор
Робінзон" режисер Серджіо Корбуччі подає сучасну італійську версію пригод Робінзона
Крузо із роману Даніеля Дефо. Але події відбуваються не у XVIII столітті, як у романі, а в
ХХ, і не з моряком із Йорка, на імя Робінзон, а з текстильним магнатом Роберто, тому
костюм і побут героя відповідають сучасним йому поглядам на ситуацію, у яку він
потрапив. Герой не може обійтися без комфорту і розваг, тому намагається оточити себе
звичними для нього предметами, або хоч якось на них схожими (створює тростинний
«кінотеатр», наприклад). Роберто був би радий одягнутись у літній дорогий костюм, але
на безлюдному острові його нікому показати, та й самого костюма нема, тому режисер
змушує свого персонажа робити собі одяг з підручної сировини, якою виступають
рослини. Саме тому герой одягнений у спідницю з волокон рослин і це найяскравіше
підкреслює комічність ситуації, бо герой – текстильний магнат.
Костюм має велике значення у створенні образу й для телебачення. Готуючи
телепередачі, режисер має враховувати той факт, що сучасний костюм не втрачає своєї
функції створення образу, а тому повинен органічно поєднуватись із простором, а не
губитись у ньому чи вступати з ним у конфлікт. Але при цьому режисер повинен
пам’ятати, що увага глядача буде зосереджена більше на костюмі, а не на деталях побуту,
що оточуватимуть актора. Отже, костюм має зайняти вигідне для нього самого й для
актора становище в кадрі. Позитивним прикладом є ведуча телепередачі "Світські
хроніки" Катя Осадча. Її костюми завжди відповідають темі і стилю навколишнього
середовища, а вона виглядає в них досить ефектно. Кожен костюм добре продуманий,
гарно "сидить" на ведучій і жодного разу не повторюється.
Усі ці питання слід постійно підіймати не тільки теоретично – на лекціях, але
передусім – на переглядових семінарах, формуючи загальне враження від фільмів і
телепрограм з окремих технологічних елементів екранної творчості, одним з яких і є
костюм виконавців і документальних героїв.
Безумовно, на костюм більшою мірою, ніж на інші знакові системи впливає мода.
Мода має певний спектр впливу на спосіб життя, моральні та естетичні погляди людей, на
організацію їхнього побуту, але найсильніше відчутний її вплив на формування
зовнішнього вигляду людини, на вибір одягу. Це пов’язано з тим, що зміна моди в одягу
сприймається найлегше.
Інша справа – народний костюм. Він завжди традиційний і погано піддається моді,
бо кодується колективом і виступає певним маркером культури й положення людини в
просторі й часі. Це стосується будь-якого етносу, бо костюм – це справжній феномен
культури, "найправдивіше дзеркало, що відображає ціннісні орієнтації історичної доби,
сутність соціального й індивідуального характеру особистості".[6]
Особливість народного костюма – його комплектність. У світовому кіно безліч
прикладів такого народного костюма. Усім відомий образ актора і режисера німого кіно
Чарлі Чапліна: маленька худорлява фігура, що потонула у величезних штанях і
розтоптаних, надто великих для нього, черевиках. Казанок, маленькі вусики й
тростина начебто говорять про успішність, але завданням режисера було не лише
насмішити глядача, але й викликати сентиментальні почуття до "маленького волоцюжки".
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Коли погляд глядача падає на мішкуватий сюртук і здоровенні штани, то стає зрозуміло,
що життя насправді не склалося. Про це яскраво свідчать фільми Чапліна, де він виступає
і режисером, і актором, "Малюк", "Вогні великого міста" та інші.
Так майстерно обіграні режисером, побудовані за принципом контрасту частини
одягу створювали переконливий, незабутній, незрівнянний за силою впливу образ, що
став символом уже не тільки "маленької людини", але й виконавця Чарльза Спенсера
Чапліна.
Звичайно, кожна епоха створює власний естетичний ідеал людини, власні норми
краси. І завданням режисера є не лише відображати ці ідеали в костюмах, а й
експериментувати з ними. Однак режисер має зважати на те, яку саме епоху він
відображає. Для історичних фільмів режисер має вивчати історію, культуру та побут,
насамперед, якщо це стосується середньовіччя, коли норми щодо костюма були
жорсткіші. Історія костюма, починаючи з європейського середньовіччя до ХІХ століття
включно, повна всіляких приписів, вказівок, постанов та обмежень не лише щодо
кількості туалетів, а й довжини плаття, форми рукава, коліру та ін. Навіть носовички
поділялись за чином і званням: мереживний, з тонкого батисту для дворян, фуляровий чи
в клітинку для чиновників, паперовий кольоровий для міщан [4]. Тому експеримент тут
буде недоречний і режисери намагались якомога точніше передати оригінал (турецький
серіал "Роксолана. Величне століття" режисерів Дурула Гайлана та Ягмура Гайлана, у
якому вони намагались якомога краще передати пишність і колорит турецької культури
через багаті та яскраві костюми й побут за часів правління Сулеймана Пишного).
Інша річ футуристичні фільми. Там дійсно є простір для уяви, бо закони моди ще
не діють, їх потрібно створювати з нуля. Ось тут режисер здатен виявити власну
необмежену фантазію!
Предмети побуту теж багато можуть сказати про персонажа, тому режисер ніколи
не обходить їх. Предмети, що оточують героїв у кадрі, створюють необхідний для
персонажа і фільму в цілому фон, а окремі деталі є невід’ємною частиною самих образів
персонажів. Ніхто не заперечуватиме геніально створені образи Шерлока Холмса та
доктора Джона Ватсона режисером Ігорем Масленніковим у відомому радянському
серіалі, поставленому за мотивами оповідань Конана Дойля. Люлька, лупа й скрипка,
незмінно англійський костюм ХІХ ст. – стали незмінними супутниками образу Холмса,
втілений актором Василем Лівановим. Режисер так добре підібрав актора на роль
головного героя та попрацював із ним над створенням образу, що Ліванова почали
асоціювати з його персонажем.
Отже, вивчення історії та функціонування екранного костюма, глибоке розуміння
його значення в колі інших рівноправних виражальних засобів екранної творчості є
невід′ємним складником підготовки фахівців кіно-, телемистецтва.
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ДОДАТОК
Філло Антон
факультет масс-медіа Університету св. Кирила та Мефодія у Трнаві
(Словакія)
POSTAVENIE MÉDIÍ NA GEOPOLITICKEJ ŠACHOVNICI
(РОЛЬ МАСС-МЕДІА У ВИРІШЕННІ
СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ)
Pred vyše desaťročím nastal historický medzník. Začínalo nové storočie a zároveň
i tisícročie. Na našej planéte nebolo hádam človeka, ktorý by si neprial, aby tieto časové vektory
sa naplnili slobodou, pokojom, poctivou prácou, porozumením, šťastím, láskou. Skrátka tým
všetkým, o čom písal ešte na začiatku 16. storočia vo svojej knihe Utópia Thomas More, alebo
ako to deklarovali predstavitelia Francúzskej revolúcie z konca 18. storočia, či vizionári
robotníckeho hnutia Karol Marx a Fridrich Engels z druhej polovici 19. storočia. Žiaľ, ako
potvrdzujú dejiny ľudstva, história zeme, nikdy to nebola prechádzka ružovým sadom, ale tvrdý
zápas o bohatstvo či skyvu chleba, o lepšie miesto pod Slnkom. Celé dlhé stáročia existovali
prekvitajúce ríše, ktoré padli pomaly do zabudnutia pod nekompromisnými údermi „barbarov“.
Bohatstvo rodí vyspelosť spoločnosti vo všetkých oblastiach žitia, no zároveň rodí aj zárodky
svojho zániku.
Vzbura chudobných?
Tento paradox je priam evidentný

posledné desaťročie, keď globalizácia nabrala

nevídané tempá vo všetkých oblastiach ľudského bytia. Konkrétne príklady hovoria za všetko
„Príjmy 225 najbohatších sa rovnajú príjmom 2, 7 mld. najchudobnejších, alebo 358
najbohatších ľudí planéty vlastní majetok takmer rovnaký ako má najchudobnejšia polovica
ľudstva“. 1)
Musíme si uvedomiť, že o týchto roztvárajúcich sa nožniciach nehovoria len marxisti, ale
predovšetkým renomovaní ekonómovia, politici a odborníci. Takým je aj vedecký pracovník
Yaleovej univerzity Immanuel Wallerstein, ktorý jednoznačne hovorí: „ Súčasnú svetovú
situáciu charakterizuje znižujúca sa životná úroveň dvoch tretín obyvateľstva, nehanebný rast
príjmov horných vrstiev a úpadok efektívnej moci USA.“ 2)
Horšie je aj tom že nožnice medzi bohatými a chudobnými sa rozkrývajú aj vďaka
aktívnej pomoci najpovolanejších inštitúcii. Napríklad Svetová banka a Medzinárodný menový
fond núti štáty tretieho sveta otvárať trhy tam, kde ich vyspelé štáty držia zavreté, zvyšovať
úrokové sadzby tam, kde ich vyspelé štáty znižovali a znižovať deficit štátneho rozpočtu
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v situáciách, keď ho naopak zvyšovali,

Výsledkom týchto „premyslených“ krokov sú

jednoznačné fakty . „ Tieto krajiny od začiatku 70. rokov už viacnásobne /cca 11-krát/ splatili
svoje dlhy, no ich zadlženosť sa zvýšila cca 5-násobne, Do roku 2030 hrozí, že počet ľudí, ktorí
budú musieť vyžiť z 1 – 2 dolárov denne sa zvýši z 2 miliárd na 4 miliardy.“ 3/
Logicky tento nepomer medzi bohatstvom a chudobou musí zákonite vyvolávať rozpory
a nové konflikty. Už prvé desaťročie nového storočia sa stalo prelomom ako v tomto rozpore
obstáť. Prvýkrát v histórii USA teroristický útok na „dvojičky“ v New Yorku otvoril Pandorinu
skrinku, ktorá ukázala svetu, čo je to nová eskalácia násilia, ozbrojených konfliktov, krvavých
bojov. Odvetný úder amerických vojsk po Talibane v roku 2001 v Afganistane a zvrhnutie
Saddáma Husajna

v roku 2003 v Iraku rozpútal

najstrašnejšie kolo vojen v tomto novom

storočí, ktorému doposiaľ nie je koniec. Ba naopak, lebo v januári minulého roku explodovala
rozbuška, ktorej ničivé cunami sa prevalila po celom arabskom svete. Moslimský svet s vyše
miliardou obyvateľstva sa dal do pohybu. A katalyzátorom tohto vzopnutia sa stali
všadeprítomné nové elektronické médiá – televízia, internet, Facebook, Twitter, Myspace, ktoré
sú doménou predovšetkým mladých ľudí na celom svete.
Globalizácia cez médiá priniesla do tretieho sveta a predovšetkým do arabských krajín
doslova v priamom prenose všetky vymoženosti života v západnom svete so všetkými kladnými
i zápornými javmi. Svet vďaka elektronickej všade prítomnosti je krížom-krážom poprepájaný
a doslova vystihuje hlavnú myšlienku Marshalla McLuhana, ktorú priniesol v knihe The
Gutenberg Galaxy, že „ elektronická závislosť mení svet, dáva mu podobu globálnej dediny“.4)
Fenomén nových médií
Západný štýl života v podaní filmového a zábavného priemyslu cestou elektronických
médií, sociálnych sietí, televízií, filmov a reklamy ale vytvoril virtuálny svet, ktorý je pre
mladých ľudí z chudobných krajín tretieho

sveta doslova magnetom, snom, ktorý je možno

dosiahnuť a žiť aj v reálnom svete. Veď ľudia sa môžu doslova v reálnom čase pozerať vďaka
televízii na udalosti, javy, ktoré sa odohrávajú tisíce kilometrov ďaleko. Spájajú sa pomocou
sociálnych sietí s rôznymi ľuďmi z rôznych kontinentov, vymieňajú si svoje informácie,
postrehy, vytvárajú si svoje záujmové spoločenstvá. Zároveň sú zahltení zábavou, hrami,
spoznávaním ľahkého života celebrít showbiznisu, konzumom a novým životným štýlom. Nič
nie je sväté – sex, pijatika, násilie, vojny. Je to lákadlo, ktorému málokto odolá. A keďže mladý
človek je netrpezlivý a nechce čakať a tobôž hrdlačiť ako to robili jeho rodičia, starí rodičia celé
desiatky rokov, dochádza k nečakanému výbuchu násilia, revolte, vzbure.
Práve médiá sú jedny z najväčších fenoménov našej doby, ktoré zohrávajú v súčasnosti
na geopolitickej šachovnici sveta najdôležitejšiu úlohu. Nie armády, moderné zbrane, vojaci, ale
tlač, elektronické médiá, internet, sociálne siete, slobodné šírenie informácií, ktoré nepoznajú
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v súčasnosti žiadne hranice, sú tým povestným jazýčkom na miske váh, ktoré hýbu svetom.
A preto aj čím ďalej je politika prepletená s médiami alebo média s politikou.
Lenže aj v tomto jednoznačnom toku informácií si treba uvedomiť, že až z 90% majú
monopol nad spravodajskými informáciami zo sveta len 3 spravodajské agentúry – francúzska
AFP (Agence France-Press), britská Reuters a americká AP (Asosciated Press). Podobne je to
v celosvetovom televíznom spravodajstve, kde opäť dominujú anglosaské televízne stanice –
CNN, BBC, World Service, CNBC a spoločnosť News Corporation.
„ Je nesporné, že väčšina masmediálneho obsahu vrátane globálneho spravodajstva
vzniká výhradne v západnom, euroatlantickom svete (dominantnú pozíciu majú v produkcii
a distribúcii USA) a odtiaľ prúdi do krajín tretieho sveta. Jedná sa o jednosmerný informačný
tok. Táto skutočnosť je označovaná ako kultúrny či mediálny imperializmus.“5)
Málokto si tento fakt v plnej nahote uvedomil, keď sledoval minulý rok na televíznych
obrazovkách prvé týždne arabskej revolty. Boli to práve novinári a spravodajské štáby týchto
svetových agentúr a televíznych staníc, ktoré sprostredkovávali dianie na uliciach miest Tunisu,
Alžírska, Egypta, Jemenu, Bahrajnu. Opäť akoby v priamom prenose diváci sledovali vojnu
v priamom prenose ako to bolo v roku 1991 v Perzskom zálive, pri bombardovaní Juhoslávie
lietadlami NATO v roku 1999, či pri útoku na Irak v roku 2003. Známy český politológ profesor
Oskar Krejčí hovorí, že takéto televízne show má množstvo významných psychologických
aspektov:“ „Predovšetkým zmenšili pocit tragédie vojny na úroveň počítačovej hry a znížili
krutosť bojov na televíznu zábavu meštiaka. Vojna sa vďaka televízii stáva normálnym
biznisom. Ilúzia priamej účasti na vojne zaťahuje diváka do deja tak, že u neho sa formuje
falošný pocit spoluzodpovednosti. Niekedy dokonca na základe pseudoúčasti vytvára fikcia
demokratizácie zahraničnej politiky.“ 6)
Nie je čomu sa čudovať, že v západnom demokratickom svete existuje perfektne
prepracovaný systém postavenia médií v spoločnosti, ktoré je postavený na vlastníctve,
legislatívnej regulácií a na personálnom zložení redakčných kolektívoch. Preto sa dajú dobre
vysledovať prepletené vzťahy medzi novinármi a súčasnými elitami spoločnosti ako i metódami
manipulácie.

„Novinári sa prikláňajú k systému hodnôt, ktoré sú súčasťou ich pracovného

výstupu. Nekritický prístup mnohých žurnalistov ovplyvňuje ich prirodzená servilnosť – otrocká
mentalita, ideologická predpojatosť, limitované vzdelanie a tým aj videnie sveta. Novinári sú
zástancami kritického prístupu označovaní za „nové kňažstvo“, ktoré prezentuje verejnosti len
určitý súbor hodnôt. Tradičná žurnalistika tak podľa zástancov kritického prístupu neumožňuje
voľnú súťaž rozdielnych ideológií a myšlienok.“ 7)
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Hlas kritikov
Napriek jednostrannému tlaku západných médií počuť ale aj kritické hlasy, ktoré v čase
rozrastajúcej krízy nastavujú pravdivé

zrkadlo všetkým zástancom neoliberálnych teórii

o všemožnej sile trhu, ktorá vraj vyrieši všetky problémy ľudstva. Printové médiá v Európe a tiež
na Slovensku zverejnili niekoľkokrát vedecké práce amerického historika a pedagóga
Harwardskej univerzity Niella Fergusona, ktorý je autorom známych kníh ( Britské impérium,
Colossus: Vzostup a pád amerického impéria, Nešťastná vojna, Virtuálne dejiny, Vojna sveta –
Dejiny veku nenávisti).Vo svojej úvahe „Dlhy preplávajú cez oceán“ sa venoval práve spätosti
finančno-ekonomickej krízy, ktorá sa týka celého západného sveta.
„Aj posledné rozpočtové návrhy e Washingtonu predpokladajú, že hrubý vnútorný dlh
len v priebehu dvoch rokov prekročí sto percent HDP. V minulom aj v tomto roku bude
rozpočtový deficit približne 10 percent HDP. Dlhodobé prognózy Congressional Budget Office
predpovedajú, že USA už nikdy viac nebudú mať vyrovnaný rozpočet. Áno – nikdy viac.“ 8/
Denník Sme poskytol priestor aj svojráznemu americkému

režisérovi Michaelovi

Moorovi, ktorý vo svojich filmových dokumentoch nekompromisne bez servítky na ústach
kritizuje americký spôsob života, politiku, stav ekonomiky. Jazykom jemu svojským dáva cez
médiá rady ako si má prezident a jeho demokratická strana napraviť reputáciu pred svojimi
voličmi.
„Vytvorte nový úrad pracovných projektov pre 21. storočie. Dajte dohromady
jednoduchý plán, ako zamestnať ľudí, čo by opravili naše cesty, dali do poriadku naše chradnúce
školy a obnovili infraštruktúru. Financujte ho z daní 1 percenta najbohatších ľudí, ktorých
majetok prevyšuje to, čo spolu vlastní 95 percent Američanov.“ 9/
Parametre súčasného vývoja sveta nastavili jednoznačne prvky nového fenoménu
planéty, ktorým je globalizácia. V histórii ľudstva existovali vždy nejaké národy, krajiny, štáty
ale i ideológie, kultúry, ktoré určovali vývoj spoločnosti V súčasnosti je to ale absolútne niečo
nové, na čo nie je pripravené ľudstvo nielen v treťom svete, ale ani vo vyspelých
demokratických krajinách.
Súčasný stav veľmi dobre analyzuje svetová špecialistka na investičné bankovníctvo
Noreena Hertzová vo svojej knihe s výstižným názvom Plazivý prevrat. Autorka v nej rozoberá
vzrastajúcu moc nadnárodných korporácií, ktoré svojím konaním v podstate začínajú likvidovať
demokraciu.
„Kapitalizmus voľného trhu podľa nej vykŕmil nadnárodné spoločnosti na prasknutie,
takže svojou veľkosťou môžu konkurovať mnohým národným štátom. Štvrtinu svetových aktív
dnes spravuje tristo nadnárodných korporácií. Iba dvadsaťjeden štátov sveta má vyšší HDP, ako
predstavuje ročný obrat každej zo šiestich najväčších nadnárodných spoločností (medzi 111 a
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126 miliardami dolárov). Tržby korporácií predstavujú dve tretiny svetového obchodu a tretinu
svetovej výroby.“ 10/
A práve pre tieto nové javy v ekonomickej oblasti začínajú nebezpečné procesy, ktoré
začínajú podkopávať samotné základy demokratických štátov. Dynamika tohto stavu sa začína
čoraz viac odzrkadľovať na nervóznom správaní sa finančných trhov, svetového obchodu,
stagnácii jednotlivých ekonomík a doslova praktickej demontáži sociálnych vymožeností,
ktorými sa hrdila vždy západná civilizácia. Nič nie je sväté, v Európe padajú nielenže banky,
okliešťuje sa výroba, vzrastá enormne nezamestnanosť, uťahujú sa opasky, ale padajú aj vlády.
Čoraz viac sa hovorí o rozpade eurozóny. Prvým na rade je Grécko, kde mu ťažko pomôže aj
ťažko vybojovaný euroval, lebo predchádzajúci dlh ťahá krajinu na dno. V zástupe za Gréckom
sú Portugalsko, Španielsko, Taliansko.
Pomery na Slovensku
Tento globalizačný vývoj v plnej miere zasiahol aj malé Slovensko, ktoré je otvorené
a v danej chvíli aj bezbranné voči všetkým ekonomickým búrkam.
„Slovensko je v plnej miere závislé najmä od produkcie 21 transnacionálnych korporácií,
ktoré tvoria vyše 90 % zisku vytvoreného v nefinančnej sfére a vyše 90% slovenského exportu.
Problémy v oblasti automobilového priemyslu sa automaticky premietajú nielen do
zníženej tvorby HDP, ale sa aj významným spôsobom premietajú do celkového prepadu
zahranično-obchodnej bilancie.“ 11/
Horšie je to, že celý tento negatívny proces, ktorý nastal v Európe a vo svete, zasiahol
Slovensko, ktoré sa ako tak začalo dvíhať na nohy. Dvadsať dva uplynulých rokov to bol totálny
prevrat v myslení a konaní ľudí. Udalosť, ktorá rozvrátila prechádzajúcu epochu socialistického
budovania spoločnosti a budovania čohosi nového, nepoznaného a sľubujúceho lepšie a krajšie
zajtrajšky.
„Po kolapse východného bloku dospeli niektoré ideológie k hegemónii, ktorá bola taká
nesporná, že ju človek bral už ako samozrejmosť. Napríklad privatizácia. Privatizácia sa
pokladala za niečo neobmedzene pozitívne. Všetko, čo nebolo sprivatizované, čo ostalo
v majetku verejnosti a nepodliehalo snahe o zisky, sa pokladalo za neefektívne a nepriateľské
voči zákazníkom. Tak vznikla všeobecná atmosféra, ktorá časom musela viesť k tomu, že sa
verejnosť vzdala moci.“12/
Obyčajní ľudia mali dosť uťahovania opaskov a keď videli to všeobecné nadšenie
o čakávania uverili, že je možné, aby sme sa mali už rok o dva tak dobre, ako obyvatelia
susedných západných krajín. A preto väčšina súhlasila s tým veľkým salto mortale, zmenou
režimu, ktorý sa uskutočňuje raz za storočie.

Niektorí tomu nerozumeli, niektorí toto posolstvo

pochopili viac ako na sto percent. Pustili sa do dolovania bohatstva možnými i nemožnými
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spôsobmi, ktorého výsledkom bolo to, že v krátkom čase vyrástla malá vrstva boháčov a na
druhej strane sa rozrástla veľká vrstva chudobných. Kupónová privatizácia, pohon na družstvá v
poľnohospodárstve, holandské dražby, najskôr vraj privatizácia neefektívnych podnikov,
nakoniec privatizácia strategických podnikov - štátneho striebra a zlatých sliepok nášho
priemyslu.
Rozparcelovalo sa nielen hospodárske prostredie, podnikateľské sféra ale i mediálne
prostredie. Prišli sem zahraniční mediálni giganti, ktorí sa v prvom rade pustili do printových
médií a predovšetkým do denníkov, z ktorých ostalo len torzo a aj tie sú orientované jedným
smerom. Prakticky na Slovensku neexistuje ľavicové spektrum médií, ktoré by ako tak
vyrovnávalo pluralitu názorov v spoločnosti. V jednom kuse sa na obyčajného človeka valila
vlna jedného toku informácií o tom, ako dobrá je nastúpená cesta, ako trhová ekonomika vyrieši
všetky bolesti spoločnosti. Len treba vydržať a všetci sa budeme mať lepšie. Skôr narodení ľudia
si ale dobre pamätajú, že to už raz počuli, len výsledok bol chabý. Podobná rétorika nemohla
zabrať, lebo úpadok spoločnosti začal sa rozširovať do všetkých sfér života. Začala stúpať
nezamestnanosť, zvyšovala sa bieda tých najchudobnejších, začalo kolabovať zdravotníctvo,
obnažili sa problémy v súdnictve, justícii, polícii. Upadala úroveň školstva, vzdelávania, vedy.
Začal rozklad politickej scény a handrkovanie sa elít doslova v priamom prenose. Na povrch
vyplávali kauzy, ktoré ukázali v akom morálnom bahne sme sa dvadsať rokov pohybovali.
Média, ak nechceli prísť o svoj chlieb a a opodstatnenosť, museli ísť do toho, lebo na stole sa im
ocitli nezvratné fakty a dôkazy, ktoré predtým ale dlhodobo ignorovali.
A k tomu všadeprítomná korupcia vo všetkých sférach politického, ekonomického,
finančného, spoločenského a morálneho života. V médiách sa velebila všestranná ideológia
neoliberalizmu, kde hlavnou tézou bolo, že trh všetko vyrieši. Ale nevyriešilo, lebo začala kríza,
ktorá nemá konca kraja. Dotýka sa nielen finančného sektoru, ale aj ekonomiky ako takej,
politiky, medzinárodných vzťahov, morálky. Ani nie naši intelektuáli a inteligencia, ktorej časť
profitovala na doterajšom trende vývoja spoločnosti, ale predovšetkým hlasy zo západných
demokracií bijú na poplach.
„Všetko je očividné. Likvidácia demokracie, prehlbujúca sa sociálna a ekonomická
polarizácia na chudobných a bohatých, záhuba sociálneho štátu, privatizácia, a tým aj
ekonomizácia všetkých oblastí života (školstva, zdravotníctva, verejnej dopravy...), slepota voči
pravicovému extrémizmu, táranie médií, ktoré neustále rozprávajú, aby nemuseli hovoriť
o skutočných problémoch, otvorená a skrytá cenzúra...“13/
Politická, ekonomická, spoločenská, morálna kríza na Slovensku dospela na jeseň
minulého roku do kritického bodu, kedy došlo z vlastnej viny koaličných strán k povaleniu vlády
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Ivety Radičovej a k vypísaniu predčasných parlamentných volieb. Tie 10. marca s jasným
náskokom vyhral Smer-SD. V Národnej rade zo 150 kresiel získal až 83 mandátov.
To jednoznačne napovedá, že vývoj spoločenského diania na Slovensku sa otáča doľava.
Prečo je tomu tak? Na príčine je niekoľko dôležitých prevratných faktorov a procesov v celom
politicko-ekonomickom systéme našej krajiny počas predchádzajúcich vyše dvoch desaťročí,
ktoré

vyústili

v krátkom časovom horizonte do nečakaného politického, občianskeho

a mediálneho zemetrasenia. Absolútne niečo nové, čo sme doposiaľ na Slovensku nepoznali.
Práve slovenské médiá, ktoré nie vždy objektívne sa stavali k dianiu v krajine, sa stali odrazu
zástancami nových myšlienok, v ktorých dominovala téma boja proti korupcii, obroda mysle
a ducha,

spravodlivosti, morálky, pravdy. Práve mediálne kauzy

verejnú mienku obyvateľstva a prispeli

mali najväčší vplyv na

maximálnou mierou k rozčarovaniu a zároveň

k vytriezveniu z virtuálneho sveta podávaného doteraz médiami. Boli to otázka prijímania
eurovalu,

odpočúvanie

novinárov

Vojenským

obranným

spravodajstvom

z rezortu

Ministerstva obrany SR na čele s Ľubomírom Galkom, kauza Gorila v podaní ďalšej tajnej
služby SIS (Slovenskej informačnej služby), kauza politického hnutia 99% a nakoniec kauza
Sasanka – tiež v podaní SIS. Pointou všetkých káuz bolo to, že tu akoby išlo o spravodajské hry
niekoho v pozadí, ktoré sa nakoniec objavili v médiách a tým rozpútali nevídanú vlnu cunami
v mysliach a konaní ľudí.

Tieto mediálne kauzy sa stali základným prelomovým bodom,

ktoré obrátilo kormidlo Slovenska doľava.

Literatúra a zdroje
1. http://www urad vlady sr/ Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. – 2010. – С.20.
2. WALLESTEIN, Immanuel: Arabská revolta: kto získava a kto stráca, Pravda, 3. 2. 2011, s.36
3. http://www urad vlady sr/ Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, 2010, s.20
4. McLUHAN, Marshal: The Gutenberg Galaxy, New York, 1962 s. 43
5. FTOREK, Jozef: Public relations a politika, Grada Publishing, a.s. Praha 2010, s. 98, ISBN
978-80-247-3376-0
6. KREJČÍ, Oskar:Politická psychologie, Ekopress,s.r.o. Praha 2004, s.126, ISBN 80-86119-84X
7. FTOREK, Jozef:Public relations a politika, Grada Publishing, a.s. Praha 2010, s.96, ISBN
978-80-247-3376-0
8. FERGUSON, NEILL: Dlhy preplávajú cez oceán, Sme, príloha Fórum, 27. 2. 2010, s. 30
9. MOORE, MICHAEL: Päť dobre mienených rád pre prezidenta a demokratov, Sme, príloha
Fórum, 16. 10. 2010, s. 29
10. http://www.blisty.cz// ČERNÍK M.: Nastáva smrť demokracie?, 14. 11. 2006
85

11. STANĚK, PETER: Odhalenie príčin hospodárskej krízy, prednáška, Akademický repozitár
SAV, 14.5. 2009
12. SCHULZE , INGE: Kapitalizmus bez demokracie. Sme – Fórum 21. 1. 2012, s. 13.
13. Tamtiež.
Dr. Anton Fillo, ArtD vyše 30 ročná prax v rôznych printových a elektronických
médiách predovšetkým so zameraním na oblasť vojenstva a zahraničných vzťahov. Od roku
2009 pôsobil ako odborný asistent Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svateho Cyrila
a Metoda v Trnave.

86

ОСНОВНА НАУКОВО–МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА,
ПІДГОТОВЛЕНА ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ
1. Аліфанов О.А., Квасницький О.А. Сучасні технології операторської творчості //
Актуальні питання екранної творчості : колективна монографія [наук. ред.. : О.В.
Безручко, Г.О. Десятник] – К. : КиМУ, 2013. – Том 4. – 267 с. – С. 192–252.

2. Безручко О.В., Десятник Г.О. Кінотелережисура як навчальна дисципліна та методика
її викладання : підручник. – К. : КиМУ, 2013. – 244 с.
3. Горевалов С.І., Зикун Н.І. Фотожурналістика в системі засобів масової комунікації :
навчальний посібник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,
2015. – 314 с.
4. Горевалов С.І., Десятник Г.О. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво» :
навчальний посібник. – К. : КНУ, 2014. – 132 с.
5. Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми : посібник для
студ. Ін-ту журналістики. – К. : КНУ, 2001. – 53 с.
6. Гоян В.В. (передмова та упорядкування): Моя Україна // Збірка. телевізійних сценаріїв :
посібник для студентів Інституту журналістики. – К. : ВПЦ «Київський університет»,
2003. – 109 с.
7. Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія. – К. : Київський
університет, 2011. – 320 с.
8. Десятник Г.О. Історичні етапи розвитку світового кіномистецтва : тексти лекцій [наук.
ред.. проф.. Горевалов С.І.]. – К. : Вид-во КНУ, 2015. – 215 с.
9. Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості : навчальний термінологічний словник
[наук. ред.. проф.. Горевалов С.І.]. – К. : Вид-во КНУ, 2015. – 236 с.
10. Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : тексти лекцій [наук. ред.. проф.. Горевалов
С.І.]. – К. : Вид-во КНУ, 2015. – 149 с.
11. Десятник Г.О. Від задуму до екрана : тексти лекцій [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. –
К. : КНУ, 2015. – 226 с.
12. Десятник Г.О. Основи екранної документалістики : тексти лекцій [наук. ред. проф.
Горевалов С.І.]. – К. : Вид-во КНУ, 2016. – 226 с.
13. Десятник Г.О. Об′єкт, предмет, матеріал і мета режисури та форми їх виразу як
визначальні чинники методології екранної творчості // Науково-практичні дослідження
розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва (кінематограф, телебачення, театр,
медіа) : колективна монографія [наук. ред.. О.В. Безручко] – К. : КиМУ, 2014. – Том 3. –
241 с. – С. 67–91.
14. Десятник Г.О., Полешко С.М. Майстерність телевізійного ведучого : навчальний
посібник. – К. : Київський міжнародний університет, 2012. – 169 с.
87

15. Лимар Л.Д. Втрата морального орієнтира у творчому пошуку сучасного мистецтва
кіно і театру на прикладі показу позитивного героя у театрі і кінематографі // Науковопрактичні дослідження розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва
(кінематограф, телебачення, театр, медіа) : колективна монографія [наук. ред.. О.В.
Безручко] – К. : КиМУ, 2014. – Том 3. – 241 с. – С. 187–202.
16. Полешко С.М. Специфіка взаємодії режисера і диктора в сучасному українському
телепросторі
//
Кінознавство,
культурологія
та
мистецтвознавство
(соціальнокомунікаційний аспект) : колективна монографія [наук. ред.: О.В. Безручко,
О.М. Холод] – К. : Київський міжнародний університет, 2013. – 394 с. – С. 182–206.
17. Тримбач С.В. Олександр Довженко: Загибель богів; ідентифікація автора в
національному часо-просторі. – Вінниця : Глобус-Прес, 2007. – 800 с.
18. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас. – К. : ЗАО «Телерадиокурьер»,
2004. – 200 с.
19. Ширман Р.Н. Алхимия режиссуры. Мастер-класс. – К. : ЗАО «Телерадиокурьер», 2008.
– 448 с.,
20. Ширман Р.Н. Умное телевидение. Мастер-класс. – К. : ЗАО «Телерадиокурьер», 2011.
– 360 с.
21. Ширман Р.Н. Режисура документального кіно і телевізійного фільму : тексти лекцій з
дисципліни «Кінотелережисура». – К. : Вид-во КНУ, 2015. – 132 с.

88

Науково-методичне видання

Колектив авторів

«КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО ЯК КОМПЛЕКС
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ»
Збірка науково-методичних праць
Науковий редактор професор Горевалов С.І.
Редактор-упорядник доцент Десятник Г.О.

Підписано до друку 5.03.2015. Формат 148Х120
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman Cur». Друк офсетний
Фіз.-друк. арк. 3, 8. Обл.-вид. арк. 3, 5. Зам. №
Наклад 50 прим.

Видання Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

89

