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традиційно  присвячена актуальним питанням історії, теорії й практики аудіові-
зуального мистецтва та виробництва, специфіці підготовки фахівців для сфери
екранних медіа та мистецтв, цього року презентує досвід організації
дистанційної роботи під час пандемії Сovid-19 та особливості викладання
дисциплін фаху в умовах карантинних обмежень. 

Матеріали збірки стануть у нагоді викладачам, студентам та слухачам
журналістських і мистецьких закладів освіти для організації продуктивної
роботи в групах, адаптації матеріалів навчальних курсів, розробки гнучких
модулів, творчих завдань, придатних для онлайн занять, а також використання
ефективних онлайн інструментів, технологій, медіаплатформ у період
дистанційного навчання. 
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ЕКРАННА ДИСТАНЦІЙКА: ЯК ЦЕ БУЛО

Збірка «Екранознавство. Випуск 5», підготовлена кафедрою кіно-
і телемистецтва Навчально-наукового Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, поєдна-
ла статті, у яких колеги діляться своїм досвідом викладання фахових
дисциплін упродовж довготривалого карантину (березень 2020 –
грудень 2021 років). 

Пандемія Covid-19 змусила освітян мобільно опановувати технології
дистанційного навчання й адаптовувати свої курси на вимогу часу.
І якщо деякі факультети та інститути доволі швидко й майже безпроб-
лемно перейшли на роботу онлайн (як правило, ті, які не використо-
вують спеціальних приміщень та обладнання), то чимало інших, які мак-
симально покладаються на потужності навчальних лабораторій, студій,
знімальних майданчиків для проведення практичних занять, навпаки,
змушені були шукати способів адекватної заміни традиційної форми
роботи. Власне, йдеться про особливості організації навчального про-
цесу в умовах ковід-кризи для студентів творчих спеціальностей, зокре-
ма, зорієнтованих на сферу аудіовізуальних медіа та мистецтв (сцена-
ристів, режисерів, звукорежисерів, кіно-, телеоператорів, ведучих теле-
радіопрограм, журналістів). 

Кожна з наших кафедральних освітньо-професійних програм містить
фахові предмети, які традиційно читають майстри – керівники творчих
майстерень. І якщо в офіційному розкладі ці предмети виглядають як
рядові дисципліни фаху, то за участю майстра назви дисциплін набу-
вають особливого статусу. Процес навчання стає творчим процесом.
Мистецтвом. Магією… 

На першому дистанційному засіданні кафедри ми з колегами обгово-
рювали різні варіанти оналайн-навчання, які могли би бути прийнятни-
ми саме для нас. Щоб зберегти традицію, щоб врятувати… диво. 

Дарма, що карантин зачинив двері, митці завжди знайдуть шпарину
для творчості. Власне, про це й говоримо сьогодні. Дистанційно, але
пристрасно.  

проф. Віта ГОЯН 
завідувач кафедри кіно- і телемистецтва 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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проф. Віта ГОЯН
кафедра кіно- і телемистецтва 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

проф. Олесь ГОЯН
кафедра телебачення і радіомовлення 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТУДЕНТСЬКІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ ТВОРЧІ ПРОЄКТИ
В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

Чи здатний освітній менеджмент гнучко реагувати на кризові ситуа-
ції? Чи готові заклади вищої освіти до ефективної роботи в умовах дис-
танційного режиму? Ці та інші питання актуалізувала пандемія Covid-19,
яка змінила уявлення про сучасну освіту. Так тема дистанційного
навчання стала топовою для наукових та практичних ініціатив. 

Проблема адаптації навчальних закладів до нових реалій розгляда-
лася, зокрема, в контексті сприйняття студентами та викладачами
ситуації, яка склалася в різних країнах. Вчені відзначали: 

а) стурбованість та хвилювання – такою була реакція студентів
Медичного коледжу Шанхаю, близько 24.9% яких «почувалися схвиль-
ованими через різкий спалах Covid-19» [1]; 

б) тривогу, нестабільність та вдячність, визначені на підставі прове-
деного в Університеті Мельбурну дослідження, що базувалося «на
методі фотоголосу, який фіксував оточення та досвід студентів під час
карантину за допомогою фотографій і описового тексту» [2]; 

в) паніку, яку описували студенти Центрального університету
Південного Біхару, Гая «через регулярне зростання кількості заражень
коронавірусом» [3]. 

Іншим аспектом публікацій був аналіз можливих змін в освітньому
процесі, серед яких і можливість залучення нових технологій для дис-
танційного навчання. Про це йшлося у статті наукової журналістки зі
США Александри Віце [4], яка цитувала Берта ван дер Зваана, колиш-
нього ректора Утрехтського університету в Нідерландах і автора книги
про майбутнє вищої освіти, що наголосив: «Пандемія надзвичайно при-
швидшує зміни». Аналізуючи виклики часу встралійська дослідниця
Келлі І. Метьюз з Університету Квінсленда закликала: «Перестаньте ста-
витися до студентів як до клієнтів і почніть працювати з ними як з парт-
нерами у навчанні» [5]. Співзвучна цій і думка канадської вченої Джин
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Слік [6], переконаної, що ключем до успіху має бути здатність універси-
тетів «адаптуватися та імпровізувати, коли це необхідно», а також конт-
ролювати освітній процес під час форс-мажорних подій і застосовувати
кризовий менеджмент для впровадження інноваційних навчальних
курсів: «Різні курси мають різні характеристики, і викладання інновацій
має бути гнучким. …Переваги інформаційних технологій можуть при-
звести до мережевого викладання, щоб допомогти викладачам засто-
совувати інформаційні технології» [7]. 

Автори цієї статті також провели дослідження, у якому виявили, що
навіть в умовах ковід-кризи, яка специфічним чином позначилася на
здійсненні практичної підготовки фахівців сфери аудіовізуальних медіа
та мистецтв, може бути сформована продуктивна дистанційна освітня
стратегія, пріоритетами якої слід виокремити практику як складник
фахової навчальної дисципліни. «Організація виконання практичних
завдань навчальних курсів для студентів-журналістів та студентів-мит-
ців може бути успішно адаптована до реалій ковід-кризи чи інших
подібних обставин. А виробництво аудіовізуальних проєктів може бути
закладене на етапі формування завдань в межах фахових дисциплін з
урахуванням потреб та специфіки дистанційного навчання» [8]. 

Отже, як бути майбутнім телерадіожурналістам, сценаристам і режи-
серам, звукорежисерам, ведучим телерадіопрограм, кіно- і телеопера-
торам, якщо під час карантинних обмежень і вимушеної самоізоляції
немає можливості виконати практичні завдання – заплановані навчаль-
ні аудіовідеопроєкти, оскільки натурні зйомки чи записи поза кварти-
рою/кімнатою потрапили під заборону, а творча й менеджерська кому-
нікація ведеться онлайн? Як університетам забезпечити якісне викла-
дання фахових дисциплін і справедливе оцінювання знань здобувачів
освіти в умовах пандемії? 

Звернемося до досвіду двох кафедр Інституту журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка: кіно- і телемистецтва та телебачення і радіомовлен-
ня, які знайшли дієві технологічні й менеджерські ресурси для якісної
реалізації навчальних планів під час пандемії. Кафедри максимально
швидко формували онлайн-платформи для накопичення та поширення
студентських практичних робіт.

Аудіовізуальні проєкти студентів-телерадіожурналістів були розмі-
щені на Telegram-каналі кафедри телебачення і радіомовлення [9] про-
тягом березня-червня 2020 року. Це майже 50 оригінальних аудіовіде-
подкастів, створених у період дистанційного навчання, коли карантинні
обмеження були особливо суворими. Студенти проводили дистанцій-
ний запис інтерв’ю з персонажами подкастів за допомогою таких плат-
форм як Zoom, Skype, Google Meet та інших, дотримувалися соціальної
дистанції під час зйомок, використовували засоби захисту тощо. Про
карантинні «будні» свідчать і назви подкастів, які склали основу кон-
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тенту телеграм-каналу за цей період: «Перше квітня в умовах пан-
демії», «Карантіно», «Вижити на карантині», «Інтроверти vs екстравер-
ти на карантині», «Ліки для душі», «Карантинна прокрастинація»,
«Чотирилапий карантин», «Молодь на карантині», «Карантинна освіта»
та інші. Кожна з цих історій про те, як пандемія вплинула на звичне
життя. 

Аудіовізуальні проєкти студентів-митців, створені у березні-червні
2020 року, були представлені на медіаплатформі кафедри кіно- і теле-
мистецтва  «КТМ-соцмережі» з розміщенням на YouTube, Instagram,
Telegram, Facebook та сайті кафедри [10]. Загалом – це понад 100 ав-
торських творчих робіт, з яких: 28 інформаційного типу, 19 перформан-
сів-скоромовок, 15 промо-матеріалів, 18 фотоколажів, 9 фільмів, 6
інсталяцій, 10 телепрограм і 6 скетчів. 

Роботи журналістів та митців об'єднала така менеджерська настано-
ва: по-перше, максимально перевести творчо-виробничий процес в
онлайн, зменшити ризики прямих контактів між студентами та персо-
нажами проєктів під час виробництва, врахувати технологічні аспекти,
щоб дотримуватися навчальних планів та дедлайнів подачі творчих
кіно-, телерадіоробіт; по-друге, переглянути тематику аудіовізуальних
проєктів, які неможливо створити під час карантину, водночас спробу-
вати зберегти творчі концепції, їхню тематичну різноманітність і різно-
форматність.

Адаптований до карантинних вимог навчальний процес дав змогу
реалізувати творчі завдання з фахових дисциплін, успішно завершити
семестр, а ще зрозуміти: які онлайн-методи є прийнятними для цих
освітніх напрямків, а які є менш ефективними. Студенти активно пра-
цювали і сумлінно виконували практичні завдання, оскільки викладачі
системно та мультимедійно їх консультували: оперативно реагували на
питання, працювали з текстами, аудіовідеоматеріалами, фахово курува-
ли проєкти. Автори статті за допомогою гуглформ у червні 2020 року
опитали понад 200 учасників освітнього процесу щодо організації
їхньої аудіовізуальної творчості під час карантину [11]. На питання «З
якою метою готувалися творчі роботи?» 55,7% респондентів обрали від-
повідь: «Щоб довести, що й під час карантину можна займатися улюб-
леною справою»; 35,8%  – «Щоб заявити про себе як спеціаліста» і
30,2% – «Щоб успішно скласти екзамен чи залік».

Серед пріоритетних тем, які піднімалися у подкастах майбутніх теле-
радіожурналістів, слід виділити три найголовніші:

Самоізоляція і повернення до «нормального способу життя». Цитати:
«З власного досвіду можу сказати, що карантин зробив мене іншою.
Останні кілька тижнів я постійно думаю про те, що ось цей наш час – ера
цифрових технологій – величезне надбання для кожного із нас. Що було
би з нами, якби ми опинилися на карантині 15 років тому. І тепер я пере-
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живаю не тільки про те, як вижити на карантині, а й як повернутися до
нормального способу життя….» (авторка Мирослава Танська). 

«На карантині я сама для себе не помітила, як почала практикувати
книготерапію. Читати я дуже люблю, але зараз крім внутрішніх тривог
накопичуються ще й зовнішні подразники, такі як: дистанційне навчан-
ня, відсутність близьких поряд та бар'єр із чотирьох стін, які заборонено
перетинати. Відчуття порожнечі посилюється з кожним днем. І книги
стали дещо більшим, ніж просто розвагою» (авторка Владислава
Літвінова). 

«Карантин докорінно змінив наше звичне життя. Довелося пристосо-
вуватися до нових умов та вчитися організовувати свій день. Проте іноді
так важко встати з ліжка, відірватися від цікавої книжки чи серіалу та
змусити себе взятися за роботу й навчання» (авторка Дар'я Карпенко).

«Самоізоляція – не привід для деградації. Це гарна нагода розвива-
тися й займатися улюбленою справою. Карантин можна провести з
користю, головне – забажати цього» (авторка Катерина Колосова).

Дистанційне навчання і нові технології в освіті. Цитати: «Останній дзво-
ник у zoom! Шкільний вальс у skype! Карантин все змінив» (авторка
Анастасія Зубченко). «Просто сидіти вдома – це ще те випробування для
мене. Але все залежить тільки від нас. Під час карантину ми могли би
влаштувати собі канікули, але я вирішила зробити ставку на свою само-
дисципліну і надолужити те, що могла пропустити» (авторка Наталія Рур). 

«Це Андрій Вікулов. Звичайний польський студент з України. Як і всі
ми, він кожного дня рано-вранці прокидався, готував смачний сніданок
та біг на свої пари. Однак карантин за кордоном змусив його не просто
лишитися вдома, а опинитися на двотижневій самоізоляції… без друзів,
рідних та у чужому гуртожитку» (авторка Марослава Танська).  

«У випуску розповімо: як проходить карантин у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка; про переваги і недоліки
дистанційного навчання та поспілкуємося зі студенткою, яка, поїхавши
на волонтерство до Італії, опинилася в епіцентрі пандемії. А ще прига-
даємо останні передкарантинні події березня і круті студентські ініціа-
тиви» (автори Ганна Велігдан та Юлія Наливайко). 

«Хоча ми й самоізолювалися на три місяці, студентське життя кипіло
на повну. Навчання в університетах ні на секунду не зупинялося, воно
лише перейшло у формат онлайн» (авторка Аліна Сандул).

Україна й посткарантинні реалії у світі. Цитати: «Лікарняні ліжка в сту-
дентських гуртожитках, комендантська година та життя в онлайн-режи-
мі. Такі реалії сьогодення Єгипту, Тунісу та Італії. Троє студентів із цих
країн відверто розповіли про те, як нині вони проводять свій час і як
коронавірус змінив їхнє життя» (авторка Олена Огоновська). 

«Якщо ти дуже хочеш додому, якщо хочеш повернутися й побачити
рідних, це мотивує найсильніше. І навіть з острова Маврикій, де діє
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суворий карантин, ти знайдеш можливість вилетіти до своїх рідних»
(авторка Маргарита Варадовська). 

«Яким буде туристичний сезон-2020? Невже все пропало? Всесвітня
туристична організація запустила хештег Tourism Tomorrow  із пропози-
цією перенести відпочинок на кінець цього року або й навіть на наступ-
ний, 2021 рік» (авторка Катерина Ментуз). 

«Про довгу дорогу додому можна говорити знову і знову… За мною –
кордон України. Ми вже проїхали 4 кордони за 30 годин. Попереду – 14
днів карантину…» (автор Данило Польський).

Пріоритетні теми, до яких зверталися у своїх аудіовізуальних про-
єктах майбутні кіно-, телемитці, можна згрупувати за блоками, які
характеризуються певним сприйняттям дійсності крізь призму психоло-
гії, мистецтва, філософії.

Covid-installation. Цей блок складають проєкти коротких форм, пере-
дусім — новини про дистанційне навчання, життя студентства під час
карантину, нові освітні технології, огляди профільної літератури та філь-
мів, які стали додатковим джерелом для підготовки до онлайн-занять.
Це переважно ілюстровані роботи з графічними елементами у вигляді
фотоколажу чи в стилі привітальних листівок. Сюди також можна відне-
сти просвітницькі проекти в Інстаграм, як «#instaляція_ктм повертаєть-
ся! «Юсуф Карш — канадсько-вірменський фотограф-портретист —
один із найвеличніших митців, роботи якого знає увесь світ» (автор
Олена Лискова), «Джеррі Уелсман — батько цифрового сюрреалізму,
майстер візуальних інтерпретацій, один з найвизначніших фотографів
ХХ століття» (автор Олена Лискова, оператор Соня Бугрій). 

Stay home. До цього блоку належать: скетч «Отже, карантин» (ведуча
Адаліна Сисак), що показує, як карантин змінив життя студентки випуск-
ного курсу; телепрограма «Як  вижити в умовах карантину. Зміна про-
фесії» (ведуча Олена Кононенко), в якій ідеться про те, як людина може
змінити своє життя, змінюючи професію, й також про те, що карантин
може позбавити роботи, але не позбавити віри в себе; програма
«Прямий ефір з Президентом України» (ведуча Марія Мадзігон) – лайв
з 5-м Президентом України Петром Порошенком під час доставки гума-
нітарної допомоги лікарням у період епідемії. 

Окремо слід згадати і проєкт КТМ-челендж, який показав, як можна в
умовах дистанційного формату апробувати здобуті під час аудиторних
занять знання. А назву цьому блоку дала інсталяція «Залишайся вдома
і створюй шедеври», а також інсталяція «Home, sweet home», які на той
час набрали понад 500 переглядів на YouTube.

«Humanity». Сюди увійшли програми та фільми – історії про людей та
цінності, які є актуальними, особливо тоді, коли хтось може засумніва-
тися у собі й у правильності свого вибору. Це телепрограма «Мова – це
ДНК нації» (ведуча Єлизавета Кушнір), у якій була піднята проблема
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збереження рідної мови; телепрограма «Людяність» (ведуча Лідія
Кобил), у якій є спроба зрозуміти інакшість людей через історії дітей-аути-
стів; ігровий короткометражний художній фільм «Час» (режисер Марія
Громадська), який підштовхує до роздумів про життя і його сенси; худож-
ній фільм про Наташу Кампуш «3096 днів» (режисер Єлизавета Буряк),
створений на основі реальних подій про те, як не втратити люд-ську гід-
ність; ігровий художній фільм «MUTE» (оператор Владислав Дорофєєв);
короткометражний художній фільм «Кнопка, кнопка…» (режисер Карина
Лотоцька); документальний фільм «Вовки, вовки!» (опертор Юрій-Лука
Савіних) чи ігровий художній фільм «Очищення» (оператор Владислав
Пустовіт), які торкаються важливих для молоді питань.

To be continued. Цей блок, назва якого запозичена з традиційних
фінальних титрів багатосерійних фільмів, об'єднує телепрограми і філь-
ми, які посилаються на таку просту і важливу істину: «життя триває». Це
і телепрограми: «Більше, ніж просто напій: кава і про каву» (ведуча
Софія Міськів), «Beauty community» (ведуча Аліна Фоменко), «Golden
Way» (ведуча Вікторія Смоловиченко), «Моя історія» (ведуча
Олександра Питлік) та інші, які створюють гарний настрій, заохочують
до творчості й пошуку нових ідей; документальний фільм «Підземні
річки» (оператор Дмитро Фальковський), створений з любов'ю до рід-
ного міста, його історії й величі; документальний фільм «Шанс» (режи-
сер Станіслав Шевченко, оператор Анна Бобрицька) – відверта розпо-
відь хлопця, який переміг тяжку хворобу й почав життя спочатку; фільм-
казка «Цвіте терен» (режисер Вероніка Репіна) про сакральний зв'язок
поколінь. 

Окремо варто відзначити онлайн-кінофестиваль, присвячений само-
ізоляції та ковід-викликам [12], який організував Тимур Гайовий, сту-
дент кафедри кіно- і телемистецтва. Метою цього фестивалю було
дізнатися: «Які почуття карантин викликає в інших? І на що люди здатні
в обмежених умовах?» Назви короткометражних фільмів, що склали
основу фестивалю, є достатньо промовистими: «Як потрапити на море
в умовах карантину», «Кличкоронавирус», «Вихід через «форточку»,
«Самоізоляція», «Carpe diem», «Я хочу піцу», «КОРОНтин», «Stay home»,
«Блудливий покер», «Мрії збуваються», «Тиха ніч», «Карантино», «Кліп,
створений на тему карантину», «Весна 2020», «Koronavirus time»,
«Птахи», «The full», «Коли немає що робити», «Як вижити на каранти-
ні», «Дні на морфіні», «Коронаблюз».

Аналізуючи типологічні аспекти студентських творчих практичних
робіт, слід відзначити, що найзапитанішим типом творчої аудіовідеоро-
боти став сюжет (46,2%), програма (22,6%), які були представлені в
оналйн-подкастах, фільм (15,1%). 

Важливим було також з'ясувати локації виробництва аудіовізуально-
го продукту в умовах ковід-кризи у березні-червні 2020 року (суворий
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карантин як в Україні, так і у багатьох країнах світу передбачав обме-
ження перебування на вулиці, у громадських місцях) тим більше, коли
йшлося про натурні зйомки, організацію та записи інтерв'ю, репортажів,
постановок, підбір декорацій чи освітлення, що було продиктовано реа-
лізацією обраних тем. І маємо результат: незалежно від ситуації в
Україні під час пандемії, у багатьох випадках (у Києві, інших містах чи
селах країни) студентам вдавалося, не порушуючи умов карантину,
поєднувати майже у однаковому співвідношенні виробництво аудіові-
зуальних проєктів як у домашніх умовах, так і за межами квартири чи
будинку. Серед опитаних 51,9 % реалізували творчі ідеї в домашніх умо-
вах, 59,4 % – поза домом.

Рейтинг тем аудіовізуальних проєктів цілком очікуваний, зважаючи
на попередній тематичний аналіз студентських творчих робіт.
Найбільше молодь у своїх онлайн-подкастах, сюжетах, програмах чи
фільмах намагалася торкатися питань коронавірусу й карантину (30,4%),
суспільних і сімейних проблем (18,6%), студентського життя й дистан-
ційного навчання (16%), культури, мистецтва, музики, кіно (9,8%), туриз-
му та подорожей (7%), здоров'я та спорту (6,4%), нових технологій
(4,8%), екології (1,6%) тощо.

Розглянемо результати, які стосуються вибору онлайн-платформ для
виробництва та подальшого просування аудіовізуальних проєктів. Коли
йдеться про онлайн платформи для підготовки та організації відеозйо-
мок чи записів аудіоматеріалів, проведення інтерв'ю, то це, насампе-
ред, Telegram (70,8%), далі – Zoom (42,5%), Skype (19,8%), Google Meet
(11,3%), Messenger (6,6%), Viber (4,7%), Microsoft Teams  (2,8 %),
WhatsApp (1,9%), а також близько 1% – Moodle, E-mail та ін. Щодо про-
сування аудіовізуальних проєктів онлайн, то першість – за Telegram,
далі за рейтингом: Instagram, YouTube, Facebook, Messenger, Viber,
WhatsApp, Twitter, TikTok. 

Проведене авторами дослідження допомогло окреслити основні
аспекти продуктивної дистанційної освітньої стратегії, прийнятної для
підготовки фахівців сфери аудіовізуальних медіа та мистецтв.
Насамперед, це адаптація практичних складників навчальних планів
фахових дисциплін до актуальних умов виконання. Основою такої стра-
тегії є нові методи проведення практичних занять, нові форми і типи
занять, нова мета і постановка завдань, нові технологічні умови для
реалізації ідей, нові тематичні пріоритети, нові способи й методи
виробництва. 
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ПІСЛЯРОЗДУМИ: ПІДСУМОВУЮЧИ ДВА РОКИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Аналізуючи період дистанційного навчання з березня 2020 по гру-
день 2021 років, слід говорити не лише про здобутки, напрацювання, а
й проблемні ситуації, які загострили питання організації навчального
процесу, зокрема, й в умовах пандемії. 

Для того, щоб викласти думки й описати враження, слід згадати деякі
терміни, що зустрічаються у професійній і спеціальній літературі та, спро-
бувавши вибудувати їх у певній послідовності, підібрати відповідний асо-
ціативний ряд, що відповідав би авторським досвіду, емоціям та відчуттям
і був би при цьому зрозумілим поважному читачеві. Отже, звернемося до
термінів, які використовуються у професійній та спеціальній літературі, а
саме: ДТН – дистанційні технології навчання; ДО – дистанційна освіта;
ДН – дистанційне навчання.

Дистанційна форма освіти виникла як логічна реакція на процеси гло-
балізації, значного соціально-економічного розвитку в найширшому
розумінні, небаченого раніше розвитку комп'ютерної техніки, інформа-
ційних і телекомунікаційних технологій та назрілу необхідність їхнього
застосовування в освітніх практиках.

За декілька попередніх десятиліть кількість студентів, що навчалися
за нетрадиційними (новітніми) технологіями, збільшилася швидше, ніж
кількість студентів традиційних форм отримання освіти. Цей тренд про-
слідковується і в збільшенні чисельності закладів вищої освіти, що
надають освітні послуги переважно за новітніми технологіями: з 1980
до 1995 pоків у світі їх було створено 700.

Час ставить перед ДО завдання, які вимірюються не лише оволодінням
студентами певними знаннями і навичками, а, перш за все – оволодінням
здатності до продуктивної адаптації в умовах життя, що постійно змі-
нюється, самостійним набуттям актуальних знань; особистим критичним
мисленням, умінням вирізняти проблеми і знаходити можливості їхнього
вирішення, застосовуючи для цього новітні засоби, прийоми й підходи;
усвідомленим ставленням до інформаційних ресурсів; комунікативністю,
навичками колективної праці; повсякденним удосконаленням особистих
культурних, інтелектуальних та моральних якостей.
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Ось деякі визначення ДО та ДН, що їх можна зустріти у фаховій літературі.
ДО – одна з форм, що надає людині можливість набуття неперервної

освіти й одержання інформації, яка існує і буде існувати обопільно з тра-
диційними формами освіти – очною, очно-заочною та вечірньою. Така
форма освіти призначена розкривати особливі завдання, що стосуються
становлення творчого вияву освіти, складного для опанування традицій-
ними навчальними технологіями; вона спрямована на збільшення актив-
ності учнів, слухачів та студентів у їхній освіті: у визначенні цілей, вста-
новленні основних напрямів, форм і строків навчання. ДО визначається
зручними умовами для творчого вдосконалення, змогою публікації вик-
ладачем (ментором, керівником, тьютором) у групі результатів навчаль-
ної та творчої роботи, значними дієвими способами оцінювання резуль-
татів студентської діяльності; така освітня форма настачає зростання
евристичної складової освітнього процесу, вдаючись до інтерактивних
форм занять та мультимедійних курсів. ДО має відповідати національ-
ним, а, в ідеалі, й міжнародним освітнім стандартам. Вона має сприяти
інтернаціоналізації освіти за змістом, формами й методиками.

Підґрунтям навчального процесу є усталена й корегована педагогами
і керівниками освіти напружена та наполеглива самостійна робота здо-
бувачів освіти. Здобувачі освіти можуть самостійно напрацьовувати
необхідні знання, послуговуючись сучасними джерелами: базами
даних і знань, навчальними й контролюючими системами, відео- і
аудіобанками, електронними бібліотеками тощо; окрім того й тради-
ційними підручниками та методичними посібниками; створюють таким
чином всеосяжне інформаційне навчальне середовище, відкрите най-
ширшому загалу зацікавлених.

В основі системи ДН є принципи, що добре досліджені. Вони випли-
вають із загальноприйнятних освітніх принципів, вдосконалюють їх та
надають їм певної специфіки.Тут зауважимо лише на одному принципі
– неантагоністичності ДН. Система ДН дає очікувані соціальні й еконо-
мічні результати, коли технології стають не відокремленими, домінант-
ними чи додатковими елементами, а природним чином інтегруються
до сталої системи традиційної освіти.

ДО посилила роль в освітньому процесі постаті тьютора. «Тьютор»
(від англійського tutor) – широковживане слово, яке має кілька значень:
викладач-консультант, педагог-наставник, куратор, гід, інструктор. Ми
означимо поняття "тьютор" як людину, що перфектно здійснює
навчальний процес, відстежує можливості для реалізації здобувачів,
користуючись різноманіттям форм і методів навчання, дидактичними
засобами, включно з технічними й телекомунікаційними. Завдання, які
вирішують тьютори, включають у себе створення та дотримання моделі
навчального процесу та прийнятного психологічного навчального сере-
довища, керівництво процесом навчання, подолання проблем, що
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виникають у студентів (у тому числі й технічних), підтримка мотивацій-
ного рівня здобувачів освіти, заохочення студентів до спілкування, дис-
кусій, обмінів думками, реалізація дружньо-позитивної атмосфери в
навчальній групі тощо.

Принагідно згадаємо про мотивацію. Мотивація – це комплекс ста-
лих підстав, причин та приводів, що обумовлюють сенси, направленості
та образності дієвої виявленості особистості, її вчинків і настанов. Тож,
система навчальних заходів в ідеалі мала б опікуватися внутрішньою та
зовнішньою мотивацією. Значної уваги заслуговує запроваджена
Дж.Келлером технологія ARCS (attention – увага, relevance – доцільність,
confidence – впевненість, satisfaction – задоволення). Перший крок цієї
технології – привернення уваги, другий – переконання у вагомості, вар-
тісності й актуальності навчання, третій – сприяння впевненості у собі й,
нарешті, четвертий крок – досягнення задоволеності.

Однак, на переконання автора, струнка теоретико-педагогічна
модель не довела своєї дієздатності в умовах непередбачуваної, склад-
ної, довготривалої та, ймовірно, такої, що матиме продовження, ситуа-
ції, якою стала короновірусна пандемія.

Напевно через те, що люди, не зважаючи ні на що, все ж схильні віри-
ти у краще майбутнє, яке з невідомих причин чомусь не настає, але ось-
ось має наступити, вірити у те, що не сьогодні-завтра неприємності й
проблеми, пов’язані, зокрема з пандемією, минуться, й життя стане
таким звичним як і в доковідну епоху, все ж і дотепер, за два роки, не
розроблено єдиних правил, за якими відбувався б освітній процес на
всіх рівнях.

Відсутність єдиного збалансованого підходу до ДН в українській систе-
мі освіти призвела до багатьох негативних наслідків. Насамперед, про-
блемним є сприйняття деякими студентами ДН, як своєрідних канікул,
що періодично перериваються опитуваннями, тестуваннями та іспитами.
На запитання: «Чим ви займаєтеся у період карантинних обмежень на
відвідування навчальних корпусів?», такі студенти відповідають, що
грають у комп’ютерні ігри, готують їжу тощо. Можна скільки завгодно
заохочувати до організації навчальної атмосфери та робочого простору
студентів, однак якщо відсутні можливості такої організації, а головне,
бажання до неї, всі слова залишаться лише закликами. 

Студенти денної форми навчання, які опановують творчі спеціально-
сті в Інституті журналістики, в принципі не були (і не є тепер) готові до
ДН. Студенти більшою мірою перебувають у полі власного, далеко не
завжди сформованого й усвідомленого рівня самооцінки й мотивації. В
умовах вимушеної самоізоляції та карантину вони позбавлені як при-
над, так і труднощів студентського життя: самостійності, дорослішання,
відповідальності та духовного зростання. Їм не вистачає живого спілку-
вання з викладачами, наставниками, керівниками творчих майстерень,

ЕКРАНОЗНАВСТВО16



з друзями чи ворогами.
Особливо ця проблема відчутна в осередку студентів-митців. Адже

не лише з книг чи інтернет-історій, радше зі власного життєвого досвіду
формувався і формується процес екранної педагогіки.

Отже тьютор, зважаючи на викладене, має бездоганно володіти
повним обсягом інформації не лише з предметного змісту, але й з пси-
холого-педагогічних, організаційних, методологічних знань, технічних
можливостей, розуміти кінцеві результати своєї праці. Так, фахівці виді-
ляють шість груп компетенцій (організаційна, психолого-педагогічна,
технічна, фахова, компетенція ведення онлайн комунікації, особистіс-
на), що є основою для організації супроводу на багатьох рівнях студен-
та або групи здобувачів в умовах дистанційного навчання.

Критичними для тьютора є інформаційна обізнаність і бажання вив-
чати нові технології. Таким чином, нагромадження функцій фахівця,
контролера, експериментатора, управлінця-організатора, комунікато-
ра, методиста, технолога, тренера, модератора, учасника, мотиватора,
консультанта з розвитку і наставника (перелік можна продовжувати), в
одній особі вимагає визначення низки функцій у праці тьютора. І це все
одночасно впродовж робочого дня, тижня, семестру, року… В умовах
вимушеного дистанційного навчання все це відбувається з різними гру-
пами різних курсів, часто за безперервним графіком (від темна й до
темна), на особистій технічній базі, на особистому інтернет-трафіку...
Зрештою, є певні відмінності в праці викладача очної та дистанційної
форми навчання, з огляду, зокрема, на чисто фізичні можливості люди-
ни. Тривала статична робота перед монітором дається взнаки. Тут перш
за все хочеться згадати незмінність ситуації протягом тривалого відтин-
ку часу, постійність оточуючої обстановки й атмосфери, нестачу м’язової
динаміки, втомлюваність, постійне психологічне навантаження. 

На сьогодні в Україні професії тьютора офіційно не існує. Відтак немає
й дипломованих спеціалістів, готових до такого типу праці. Нині тисячі
викладачів і вчителів одночасно виявилися в описаній ситуації з різним
ступенем інтенсивності і складності. І кожен із цих фахівців був змуше-
ний пристосовуватися до неї і вирішувати комплекс проблем. Вмінь,
навичок та компетенцій мережевого тьютора набути лише завдяки
досвіду аудиторної роботи неможливо.

Запитання до поважного читача: якими можуть буть враження від ДН
у викладача, який написав такий текст?

Отже, що робити? Автор пропонує на обов’язкових умовах вакцину-
вати увесь персонал навчального закладу і всіх студентів (випадків
медичних обмежень виявиться насправді не так багато, і це не вплине
на загальний результат). Якщо ж трапляться запеклі «антиваки» в обох
категоріях навчального процесу, слід формувати окремі групи для ДН.
Максимально повертати навчальний процес в аудиторії. І нехай допо-
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може нам Розум!
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ПОШУК РАЦІОНАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
ЕКРАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 

В ГАЛУЗІ ВІЗУАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ

Одним з багатьох проблемних питань, пов’язаних з дистанційною
освітою, є питання формування у студентів візуальної культури. Йдеться
про онлайн підготовку кіно-,телеоператорів.

Складність проблеми полягає в самій природі операторської творчо-
сті, невід’ємно пов’язаної з використанням багатьох технічних засобів і
опануванням численних технологічних прийомів, які забезпечують
увесь процес застосування зображальних засобів екранної виразності.

Певний досвід такої педагогіки напрацьовано впродовж багатьох
років – це заочне навчання кінооператорів та операторів телебачення,
зокрема, в Київському національному університеті театру, кіно і телеба-
чення імені Івана Карпенка-Карого.

Таке навчання має назву «дистанційне» і передбачає періодичну взає-
модію викладача та студентів щодо виконання тих чи інших завдань, а
також безпосередньо – в ході двох річних сесій. Форми такої взаємодії –
постановка завдань, консультації в онлайн-чаті, надсилання в електрон-
ному вигляді навчальних завдань та їхній аналіз і обговорення. Сесія є
лише засобом короткочасного спілкування викладачів та студентів, у ході
якої здебільшого обговорюються студентські екранні роботи. 

Такий тип навчання дозволяє забезпечити необхідний професійний
рівень підготовки, але тільки в тому випадку, коли студент працює в
системі кіно і телебачення, а отже величезну частину необхідної теоре-
тичної та практичної інформації отримує в найефективніший спосіб –
беручи безпосередню участь у кінотелевиробництві.

На жаль, переважна частина студентів денної форми навчання відір-
вана від виробничої реальності, а тому основний тягар у процесі опану-
вання професійними навичками припадає на теоретичні заняття та
виконання вправ, у тому числі – екранних робіт.

В незначній на сьогодні кількості методичних розробок у сфері
онлайн-навчання зазначається, що таке навчання дозволяє студентам
повністю зануритися в освітній процес. Однак, якщо в цілому ряді
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навчальних дисциплін перехід на онлайн-комунікацію є цілком органіч-
ним, у сфері формування візуальної культури технологічної творчості це
не зовсім відповідає дійсності. Як бути з навичками роботи з чисельни-
ми видами обладнання, як оволодіти найтоншими нюансами постанов-
ки світла, побудови тональної та лінійної перспектив, технологіями
колористичної побудови кадру? Але все одно ці проблеми необхідно
вирішувати і шляхи цього вирішення безумовно вимагають – у першу
чергу, інтенсифікації роботи викладача. 

Однією з базових форм навчання протягом десятиліть були грунтовні
колективні перегляди кінофільмів, а в останні роки – ще й телевізійних
програм, з ретельним коментуванням і аналізом побудови кожної сцени. 

Оскільки в ході онлайн-викладання ця форма стала недоступною,
викладач повинен попередньо – до лекції, визначити точні, умовно
кажучи, тайм-коди необхідних фрагментів, вказати їх студентам і на
заняттях зосередитись лише на цих найвиразніших прикладах, які
можуть бути колективно переглянуті всіма студентами безпосередньо в
ході заняття та служити матеріалом для фахового обговорення.

Попередньої обробки вимагають і поточні технологічні операторські
розробки – різноманітні схеми та пов’язані з ними елементи технічного
забезпечення. Йдеться про те, що знову ж таки, викладачеві необхідно
робити їхній попередній аналіз з виробленням подальших рекоменда-
цій, графічною обробкою операторських схем. Таким чином, майже
кожне наступне заняття повинно базуватися на аналізі попередньо
поданих навчальних робіт.

Простіше працювати в ході того блоку знань і навичок, які пов’язані з
композиційною побудовою кадру. В ході онлайн-викладання для цього
з успіхом можна застосовувати фотографічні вправи. Праця в колектив-
ному перегляді з фотографіями зручна, особливо з використанням
комп’ютерних систем обробки фотографій, як, наприклад, AC-DSeePro
та їй подібних, або ще більш ефективних. Вони дають змогу наочно про-
водити надзвичайно важливу частину навчального процесу – оволодін-
ня майстерністю кадрування. 

Ця мистецька технологія дозволяє водночас вирішувати два завдан-
ня – бачити об’єкт зйомки як такий та навчитися виділяти в ньому образ-
ні елементи, які дадуть змогу перетворити кадр на справді живописний
фрагмент реальності, тобто на кадр майбутньої екранної творчості.

Одним з перспективних напрямків онлайн-навчання в галузі, яка роз-
глядається, може бути використання мобільних камер для показу без-
посередньої роботи студентів з візуальної обробки середовища з поста-
новкою художнього світла. Йдеться про те, щоб колективно спостеріга-
ти за процесом побудови студентом кадру безпосередньо в місці його
перебування під час занять. 

Це може бути процес постановки світла в межах будь-якого елемен-
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тарного етюду в квартирі студента чи іншому місці його перебування,
техніки ведення панорам, напрацювання операторських мізансцен за
участі родини, друзів студента тощо. 

З огляду на те, що в ході пандемії з’явилися навіть окремі повномет-
ражні фільми, цілком створенні шляхом монтажного поєднання окре-
мих локацій в єдині сцени за участю акторів, такий метод навчання
може мати певні перспективи подальшого розвитку. Йдеться про над-
звичайно ретельну монтажну розробку кожної сцени, тобто дії в одно-
му місці в один час, за якої дійові особи грають кожен у своїй локації
(квартирі, виробничому об’єкті тощо), а в монтажі створюється єдиний
екранний простір. 

Зрозуміло, що така творча робота вимагає не тільки операторських
вмінь, але й монтажного мислення, яке є елементом всього аудіовізу-
ального процесу, отже розвиток монтажного мислення у студентів над-
звичайно поглиблює їх здатність у майбутньому плідно працювати в
єдиній творчій команді з режисерами та художниками.

Паралельно з практичним опануванням різних складників майтерно-
сті онлайн-навчання, актуальним є повернення до такої класичної педа-
гогічної технології, як робота з навчальними посібниками. Останніми
роками ця форма дещо недооцінювалася в екранній педагогіці, але не
можна забувати, що ґрунтовне вивчення студентами класичних підруч-
ників з операторської та фотографічної майстерності, створених такими
визначними фахівцями як А.Д. Головня, Л.П. Дико, Ю.І. Єкельчик та ін.
багато років було базовою основою теоретичних знань усіх провідних
операторських шкіл, зокрема в практиці визначних українських кінопе-
дагогів О.Ю. Прокопенка, М.К. Чорного, В.О. Смородіна та ін. Цінним є і
практичне значення нового українського посібника О. Аліфанова та Г.
Десятника «Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні
аспекти».

Онлайн-педагогіка – дітище катастрофічних процесів, які паралізують
нормальне життя людства. На жаль, подібних викликів можна чекати і в
майбутньому. Але майбутнє, водночас, вимагає продовжувати, розвива-
ти, поглиблювати освітні процеси, а отже, пошуки раціональних шляхів
упровадження дистанційних та онлайн-методів педагогіки триватимуть. 
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ТРАДІЦІЯ ПОСТІЙНОГО ПОШУКУ 
В ЕКРАННІЙ ПЕДАГОГІЦІ

Всесвітня пандемія та пов’язаний з нею перехід на онлайн-викладан-
ня у вищій школі викликали зрозумілі методичні проблеми, зокрема, в
царині екранної педагогіки. Викладання суто теоретичних навчальних
дисциплін, або таких, що пов’язані з виконанням студентами виключно
письмових завдань, не вимагає пошуку якихось особливих форм викла-
дання за винятком того, що до роботи онлайн у певних комунікаційних
інтернет-системах додається необхідність пересилання студентами
письмових робіт на електронну пошту викладача.

Інша справа, коли процес викладання невіддільний від поєднання тео-
ретичного матеріалу та професійних переглядів екранних творів, як цього
вимагає викладання таких, наприклад, навчальних дисциплін як історія
українського та світового кіно, кінотелемонтаж і т.п.  Навіть за умови вико-
ристання інтернет-платформ, які дають можливість демон-струвати сту-
дентам фрагменти фільмів і телепрограм, навчальний процес неможливо
зробити таким самим дієвим, повноцінним як за умов офлайну.

По-перше, викладачі повинні створювати необхідні фрагменти з філь-
мів, що є достатньо копіткою і довготривалою роботою з використан-
ням програм монтажного редагування і далеко не завжди можливо
через переважне обмеження «скачування» фільмів в інтернеті.

По-друге, забезпечити оперативне включення фрагментів та уважний
перегляд студентами в умовах занять на дому чи в гуртожитку немож-
ливо, а тотальне опитування призведе до значного обмеження викладу
матеріалу через втрати навчального часу.

Через перевантаження студентів різноманітними завданнями прак-
тично з усіх навчальних дисциплін стають неможливими і самостійні
перегляди ними всіх необхідних для вивчення фільмів. Таким чином,
залишається тільки один шлях – зосередження викладання лише на
ключових, найважливіших  фактах кінематографічного процесу із попе-
реднім переглядом студентами найважливіших фільмів та наступним їх
обговоренням.

Однак і цей шлях не є повним вирішенням проблеми, оскільки
неможливо гарантувати своєчасний перегляд студентами всіх необхід-
них фільмів. До того, ж в умовах карантину стають недоступними для
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студентів фонди інститутської бібліотеки, а в інтернеті недостатньо
навчальної літератури з аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Кафедра кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журна-
лістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
має при цьому певні переваги перед іншими вищими навчальними
закладами, оскільки викладачами нашої кафедри розроблені посібники
з переважної більшості фахових навчальних дисциплін, якими можна
користуватися і в електронному вигляді.

Пандемія парадоксальним чином спростувала точку зору, яка була
панівною в кіношколах Франції, Великої Британії, США: мовляв, студен-
ти повинні самі шукати в бібліотеках потрібні джерела теоретичного та
історичного матеріалу, набираючись досвіду в пошуку професійної
інформації, розвиваючи власні аналітичні здібності. В умовах пандемії,
коли спеціалізовані бібліотеки стають недоступними, наявність елек-
тронних фахових посібників стає об’єктивною необхідністю.

Можливості самостійного опрацювання студентами молодших кур-
сів, а саме на них припадає переважна частина теоретичних фахових
дисциплін, надзвичайно обмежені. Причина – в недостатності чи повній
відсутності вихованих школою та родинами навичок самоосвіти, та й
взагалі системного читання літератури – як спеціалізованої, так і худож-
ньої. Ця обставина змушує задуматися над об’єктивною необхідністю
посилення вимог до абітурієнтів у царині загальнокультурних знань,
зокрема – до обізнаності з класичною літературою та сучасними теоре-
тичними поглядами в галузі теорії екранної творчості.

Але поки що вищеозначені негативні фактори значно звужують обсяги
теоретичного матеріалу, змушуючи викладачів зосереджуватись на аналізі
лише найважливіших складників теоретичних курсів, які розкривають про-
цеси формування тих чи інших виражальних засобів екранної творчості.

Природно, що це необхідно для першочергового опанування студента-
ми, однак не формує у них системно-історичного мислення, відчуття при-
четності до процесу розвитку екранних мистецтв. Зведення історичного
мистецького процесу до кінцевих його результатів на тому чи іншому етапі
розвитку підміняє формування культурного рівня творчого мислення праг-
матичним набором виражальних інструментів, що позбавляє майбутніх
творчих працівників глибокого розуміння обумовленості використання
цих творчих інструментів у тих чи інших драматургічних ситуаціях.

До цього додається існуюча останнім часом негативна тенденція до
перенасиченості навчальних програм молодших курсів загальноосвітні-
ми дисциплінами. Студентам мистецьких спеціальностей важливо мати
широкий діапазон культурологічних, соціальних, психологічних знань,
однак розуміння цього факту зазвичай приходить до студентів лише на
старших курсах. Це знижує ефективність опанування – в першу чергу
першокурсниками – загальнокультурними знаннями.
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Не можна не зупинитися ще на одній проблемі онлайну – в умовах
позааудиторного навчання здатність студентів, особливо молодших
курсів, до концентрації на новому матеріалі значно знижується. Це нега-
тивно відбивається на запам’ятовуванні не тільки фактів, але й визна-
чальних тенденцій історико-культурних та фахових процесів і вимагає
надзвичайно ретельного їх роз’яснення із зосередженням тільки на вуз-
лових питаннях. Звісно, що це знову ж таки не сприяє формуванню у сту-
дентів здатності до глибокого розуміння взаємозалежності численних
фактів і явищ мистецького процесу.

Все це диктує певні зміни в психології навчального процесу. Значну
роль у ньому починає відігравати, як не дивно, посилена індивідуальна
співбесіда з тими студентами, у яких виникають питання щодо матеріа-
лу занять. Онлайн показав, що поглиблена індивідуальна бесіда з
одним студентом викликає у більшості інших бажання і самим долучи-
тися до поглибленого аналізу тих чи інших питань. 

В умовах аудиторних занять цей ефект зазвичай не виникає, але в умо-
вах відірваності студентів від колективу безумовно починає даватися взна-
ки потяг до соціалізації, властива багатьом творчим людям амбіційність.

Практика показує, що такий метод в умовах онлайну є виправданим
і досить ефективним залученням мислячих студентів до активного опа-
нування навчального матеріалу.

Виклики, які постали перед педагогікою, зокрема екранною, без-
умовно можуть повторюватися і надалі. Вочевидь це потребує докорін-
них змін передусім у технічному забезпеченні онлайн-процесу. Але це
питання віддаленого майбутнього. А поки що екранним педагогам слід
шукати індивідуальні підходи до студентів і форм використання наоч-
них матеріалів, можливостей ефективно виконувати практичні вправи
безпосередньо в ході інтернет-конференції тощо. Власне, цей процес
постійного вдосконалення, оновлення методів екранної педагогіки
завжди був актуальним, а нині природні виклики зробили його не про-
сто актуальним, а критично затребуваним.
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доц. Людмила ЛИМАР
кафедра кіно- і телемистецтва 

НН інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УРОКИ САМОПІЗНАННЯ 

Пройшло майже два навчальні роки, як ми увійшли до процесу
навчання студентів в онлайні. У всі часи можливість дати своїм дітям
якісну, повноцінну освіту було однією з найголовніших життєвих цілей
громадян і чинником соціальної справедливості. Тому перед системою
освіти постала проблема швидкої адаптації до екстремальних умов, в
яких вона опинилася. Нагальною проблемою цього процесу постала
організація дистанційного навчання. 

Перехід в новий педагогічний «формат» проходив дуже стрімко, що
викликало стресову ситуацію як для педагогів, так і для студентів.
Робота в онлайні вимагала зміни багатьох напрацьованих роками сте-
реотипів власної поведінки та комунікації зі студентами, швидкої адап-
тації до нових умов у новій педагогічній реальності. 

Безумовно, найскладнішим випробуванням для системи екранної
освіти під час дистанційного навчання стало викладання такої специфіч-
ної дисципліни, як «Акторська майстерність». 

По-перше, практично втрачається можливість показу малюнка ролі.
Важко уявити педагога з акторської майстерності, який щось розігрує
перед монітором без партнера, водночас контролюючи, що видно на
моніторі студентів. Тобто, викладач акторської майстерності неначе
перетворюється на командного спортивного тренера, який керує грою з
лави поза ігровим полем чи майданчиком.

Театральний режисер здебільшого керує репетиціями не на сцені, а
подаючи настанови з темряви пустої глядацької зали. Але ж він має
справу з професійними акторами, котрі кілька років провели в безпосе-
редньому контакті з викладачами. Відсутність такого безпосереднього
контакту майстра та учня здатна перетворити акторську майстерність на
теоретичну дисципліну. 

Надзвичайно важливим є також спільна виконавська творчість.
Відсутність партнерів катастрофічно звужує можливості не те що опану-
вання акторською майстерністю, але й реальне відчуття, розуміння її
змісту. В онлайні гра навіть талановитого студента перетворюється на
«театр одного актора», тобто на естрадний виступ. 

Техніка акторської майстерності вчить тому, що при спілкуванні з
партнером акторська комунікація зазвичай відбуваєтся невербально –

Випуск 5 25



на рівні відчуттів, реакцій на міміку, жести, інтонацію партнера. Власне,
відчуття партнера є одним з найважливіших компонентів акторської
гри. Зрозуміло, що все це при навчанні онлайн неможливо.

Отже, ретельно вибираючи вправи на увагу, уяву, віру в пропоновані
обставини, що є фундаментом акторської підготовки, доводиться вико-
ристовувати виключно вправи індивідуального характеру, опрацьовую-
чи які студент може залишатися наодинці з собою, знаходячись в
замкнутому просторі своєї кімнати. 

Наступним етапом оволодіння акторською майстерністю, доступним
при дистанційному навчанні, є робота над етюдом – крихітним драма-
тургічним твором, побудованим, здебільшого, на власному життєвому
досвіді  студента. Слід одразу підкреслити, що етюд – не тільки трену-
вальна вправа на певному етапі навчання. Це основний засіб роботи
актора над собою. Актор добирає в етюдах найвиразніші риси майбут-
ніх ролей, формує дієві елементи характерів, творчо осмислює власний
життєвий досвід, тобто практично усвідомлює основи майстерності.

Значення етюду в умовах онлайн-викладання складно переоцінити. В
аудиторних, сценічних умовах студенти зазвичай недооцінюють його
значення, прагнуть якнайшвидше перейти до колективної гри. Але ж в
умовах дуже обмеженого часу, який виділяється навчальним наванта-
женням на дисципліну «Акторська майстерність», на повноцінне
акторське спілкування у формі маленьких спектаклів просто не вистачає
часу, що викликає постійні студентські нарікання. І парадоксальним
чином обмеження дистанційного навчання змушують студентів зрозу-
міти велику цінність етюду як незамінної школи опанування акторською
майстерністю. 

Суттєвою відмінністю дистанційного навчання від аудиторного є
збільшення значення теоретичної акторської підготовки. У звичайних
умовах опанування студентами теоретичних знань, ознайомлення з
принципами провідних шкіл акторської майстерності сприймається
ними лише як необов’язковий вступ до безпосереднього опанування
навичками акторської гри. В умовах онлайну все змінюється: студенти
значно активніше сприймають теорію як необхідний елемент акторсь-
кої підготовки, який допомагає глибше зрозуміти власні акторські мож-
ливості.

Однак виклад теоретичного сегменту курсу теж об’єктивно змінюється.
Суто теоретичними в нових умовах постають найважливіші постулати

класичної теорії Станіславського, спрямовані на ретельне вивчення
життя, колективні репетиції, пошук глибоких міжособистісних контактів
тощо. Це не применшує значення системи Станіславського, однак в екс-
тремальних умовах не всі її принципи можуть бути реалізованими.
Значно актуальнішими стають основні положення системи підготовки
акторів, розроблені у США видатним актором і театральним педагогом
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Михайлом Чеховим. Закладені ним принципи пластичної фіксації пев-
них відчуттів, атмосфери існування акторського образу, розраховані на
самостійне засвоєння виконавцями, стали в нових, екстремальних умо-
вах затребуваними, як і багато що з теоретичної спадщини його учнів –
керівників провідних акторських шкіл США.

Важливим елементом акторської педагогіки в нових умовах стає і
опанування мистецтвом художнього слова. Це найпростіший технічно (з
точки зору пристосування до дистанційної освіти) спосіб первинної
акторської підготовки, але не менш складний, ніж опанування акторсь-
кою грою. Художнє читання – це своєрідна мінівистава, який вимагає
від виконавця не меншої, а іноді й більшої майстерності, ніж пряма
акторська гра, адже потребує глибинного розуміння творчої природи,
духовного світосприйняття автора літературного твору, а отже – вимагає
достатньо високого загального культурного рівня, чого, на жаль, не
вистачає багатьом нинішнім студентам.

Без сумніву, онлайн-навчання не може бути повною заміною тради-
ційного навчання. Воно не здатне створити хвилюючу атмосферу колек-
тивної співтворчості, замінити живе акторське спілкування, живий кон-
такт учня та вчителя. Виходячи з цього, дистанційне навчання з дисцип-
ліни «Акторська майстерність» краще за все підходить для мотивованих
студентів, які готові працювати наполегливо та відповідально. Якість
дистанційного навчання залежить від високої самодисципліни й органі-
зованості студента, його здатності шукати та знаходити власні творчі
резерви свого психоемоційного стану. 

Однак такі вимоги стоять і перед викладачами, диктуючи необхід-
ність постійного творчого пошуку, поглиблення емоційно-психологічно-
го контакту з кожним окремим студентом. А це – неоціненні уроки
самопізнання, підвищення власної педагогічної кваліфікації.
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Анастасія ЛИТВИНЕНКО
кафедра кіно- і телемистецтва 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ GOOGLE CLASS 
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В МЕЖАХ ДИСЦИПЛІНИ «КІНОКРИТИКА»

Педагогічний процес в умовах карантину зіткнувся з новими пробле-
мами. Але змушене дистанційне навчання продемонструвало нові мож-
ливості в організації освітнього процесу, насамперед – широке викори-
стання різних інформаційних технологій.

Головним завданням дистанційного навчання залишається забезпе-
чення громадянам можливості реалізації конституційного права на здо-
буття освіти. І якщо до недавнього часу дистанційне навчання викори-
стовували переважно певні категорії учнів: з особливими потребами;
обдаровані діти, які спроможні самостійно або прискорено опанувати
навчальні програми; учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебу-
вають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований
заклад освіти; учні, які за сімейними обставинами не можуть система-
тично відвідувати школу; особи, які бажають отримати додаткові знан-
ня паралельно з навчанням у школі; громадяни України, які тимчасово
або постійно проживають за кордоном. Але у зв’язку із заходами запо-
бігання поширенню на території України коронавірусу, в умовах каран-
тину, коли школи перейшли в режим онлайн, дистанційне навчання
набуло масового характеру. І це стало справжнім випробуванням для
батьків, викладачів та здобувачів освіти. 

З одного боку дистанційна освіта має низку переваг: можливість
навчатися у власному режимі, що передбачає гнучкість у виборі місця,
часу, темпу та траєкторії навчання; доступ до навчального матеріалу
24/7; індивідуальна допомога та консультації вчителів; знайомство з
системою дистанційного навчання, опанування різних освітніх плат-
форм та основних форм онлайн комунікацій (відеоконференцій, фору-
мів, блогів, чатів).

До того ж, комп’ютер значно розширив можливості подання навчаль-
ної інформації (колір, графіки, мультиплікації, звук, моделювання тощо).

В Навчально-науковому Інституті журналістики дисципліна
«Кінокритика» викладається викладачами кафедри кіно- і телемистецт-
ва на 4 курсі впродовж 7 та 8 семестрів для студентів спеціальності «021
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (освітні програми –
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«Сценарна майстерність та режисура кіно і телебачення», «Кіно-,теле-
операторство», «Звукорежисура» та «Ведучий програм телебачення».
Окрім студентів-митців скорочена програма курсу «Кінокритика» впро-
довж 8 семестру читається студентам спеціалізації 06 «Журналістика»
(освітні програми «Журналістика та соціальна комунікація»,
«Медіапродюсування», «Видавнича діяльність та медіаредагування»)
як дисципліна за вибором студентів. 

Згідно рекомендації Вченої ради НН інституту журналістики основ-
ною платформою для дистанційного навчання є Google Classroom. Цей
ресурс має чимало якісних інструментів, які дозволяють використовува-
ти всі переваги дистанційного навчання. 

Впродовж курсу студенти мали доступ до матеріалів презентацій, які
висвітлювали питання, розглянуті на лекціях. Особливістю таких пре-
зентацій є велика кількість ілюстрацій та повноцінний текстовий супро-
від, що сприяє розумінню предмету, коли йдеться про певні кіностріч-
ки, сцени з фільмів, акторську гру тощо. Тобто презентація охоплює не
лише основні аспекти розглянутої теми, а повністю весь матеріал лекції,
не оминаючи цікавих фактів. 

В умовах пандемії, коли студенти так само хворіють на COVID-19, цей
механізм дозволяє їм надолужити вимушено пропущені заняття. А
постійний доступ до цих матеріалів дозволяє у будь-який час поверну-
тися до матеріалу, аби систематизувати знання чи підготуватися до під-
сумкової контрольної роботи, або  екзамену.

Окрім презентацій, платформа Google Classroom дозволяє надавати
студентам доступ до додаткових матеріалів. В рамках курсу
«Кінокритика» використовувалися навчальні відео- та аудіоматеріали з
аналізом конкретних фільмів, або ж сцен у них, кінематографічних напря-
мів, інтерв'ю з кінокритиками чи режисерами. Їх опрацювання та пере-
гляд власне кінострічок передбачений самостійною роботою студентів. 

Щодо форми виконуваних студентами завдань, то це були, здебіль-
шого, дискусії на семінарах та письмові роботи. Питання, які виносили-
ся на обговорення під час занять та у письмових роботах, потребували
відповідей, які передбачали обов’язковий перегляд студентом  фільму
та ознайомленням з матеріалами лекції. Формулювання питань: «Чому
на вашу думку?…» або «Як ви вважаєте?» спонукало студентів до роз-
думів, аналізу та рефлексії, спираючись на інформацію, отриману під
час лекції, здобуті знання в ході самостійної роботи, зрештою, перегля-
нутий фільм. 

Наприклад, в контексті теми «Зародження кінематографу» на обго-
ворення виносилися такі питання: Брати Люм'єр чи Едісон? Ваш погляд
на ситуацію. Кого вважати прабатьками кінематографа? Що вам ближ-
че? Якби ви могли знімати кіно в стадії зародження кінематографа, ви б
віддали перевагу підходу Люм'єрів чи Мельєса? Чому? Мистецтво чи
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ні? Чому в перші двадцять років розвитку кінематографа його не вважа-
ли мистецтвом? Як ви самі розмежовуєте для себе поняття кіноми-
стецтво: чи можна сьогодні всі фільми називати кіномистецтвом чи ні? І
чому?

Такий підхід до організації семінарів мінімізовуав плагіат у студент-
ських роботах та часто забезпечував цікаву жваву дискусію, у ході якої
всі могли висловитися та отримати оцінку за роботу. 

Проведення навчального процесу в рамках дистанційного навчання
продемонструвало наявність важливого компоненту: зворотного зв’яз-
ку. Виконані студентами завдання надсилалися у Google Classroom, а
після перевірки викладачами студенти отримували коментарі до
завдань із зауваженнями, додатковими запитаннями, порадами тощо, а
часто й зі схвальними відгуками. На нашу думку, це дуже важливо для
психологічної підтримки студентів в умовах, коли вони опинилися відір-
ваними від закладу освіти, аудиторної роботи, живого спілкування та
інших атрибутів студентства. 

У порівнянні зі стандартним оцінюванням усних та письмових відпо-
відей, коли викладач мусив аргументувати ту чи іншу оцінку, процес
виставлення балів у Google Classroom, окрім безпосереднього інформу-
вання студентів про отриманий бал, дозволяв викладачеві звернути
увагу студента на наявні прогалини, або навпаки підкреслити оригі-
нальність виконання, нестандартний підхід.

Корисним інструментом у Google Classroom стала можливість ство-
рення власних критеріїв оцінювання викладачем. Наприклад, макси-
мальний бал за роботу – 5, де кожен бал відповідав таким критеріям як
академічна доброчесність, змістовність та повнота відповіді, логічність
побудови тексту та грамотність, перегляд обговорюваного фільму або
фільмів, своєчасність подачі роботи. Такий підхід допомагав і студенто-
ві розуміти принципи, яких варто дотримуватися для успішного вико-
нання завдання, і викладачеві оптимізувати час, передбачений на пере-
вірку відповідей та студентських робіт.

Використання описаних вище інструментів дозволило успішно опану-
вати курс «Кінокритика» впродовж 2018-2021 рр. понад 400 студентам
НН інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Практика дове-
ла, що дистанційний формат навчання не поступається звичному.
Використання сучасних технологій, таких як Google Classroom, зареко-
мендувало себе як ефективний інструмент отримання знань для здобу-
вачів освіти, як в умовах пандемії, так і за умови повернення студентів
до аудиторій. 
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ЕФЕКТИВНЕ  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 
В УМОВАХ ОНЛАЙНУ

Життя у період невизначеності і нестабільності, пов’язаного з поши-
ренням інфекційних хвороб, передбачає необхідність приймати викли-
ки сьогодення і оперативно на них реагувати. Одним із таких глобаль-
них викликів стала онлайн-освіта під час пандемії коронавірусу.
Навчальні заклади по всьому світу зіткнулися з проблемами переходу у
режим онлайн, що стало серйозним викликом і для викладачів, і для
студентів. «Пандемія COVID-19 призвела до найбільшого за всю історію
збою у функціонуванні систем освіти, який зачепив майже 1,6 мільярди
здобувачів у більш ніж 190 країнах і на всіх континентах», – йдеться у
записці ООН [1].

Тож як гідно прийняти цей виклик і підлаштувати методику викла-
дання під умови онлайну? Як наблизити навчальний процес до реаль-
них умов, втримавши інтерес здобувачів освіти? Запитання є актуальни-
ми для сучасної системи освіти, зокрема, мистецької.

Наразі маємо деякі наукові напрацювання з тематики онлайну в освіті.
Особливостям навчання в університетах в умовах пандемії приділила
наукову увагу В. Шевченко [2]. Проблемі дистанційної освіти в аудіовізу-
альній сфері присвятили дослідження О. Гоян, В. Гоян і Т. Білецька [3]. Що
далі, то більше уваги науковці усього світу звертають до проблеми дис-
танційної освіти [4; 5; 6], та все ж існує потреба у подальшому вивченні
цього питання. Наукова новизна піднятої теми зумовлена дефіцитом нау-
кових розвідок, де у центрі уваги постає дослідження проблем, досягнень
і перспектив дистанційної освіти в умовах пандемії коронавірусу. 

Тож як ефективно навчати студентів дистанційно?  З’ясувати це і є метою
цієї розвідки, з чого постають такі завдання: розглянути інструменти та
особливості успішного проведення навчальних онлайн занять (на основі
досвіду Крос Культурного Комунікаційного Центру «SoftServe»); запропо-
нувати кілька прийомів з підвищення ефективності засвоєння студентами
навчального матеріалу  під час дистанційних занять. 

Онлайн-освіта – це вже не далека перспектива майбутнього чи
поодинокі курси у школах журналістики при телеканалах, і не просто
допоміжна сучасна методика викладання, яка доповнює освітній
офлайн процес, а одна з ключових вимог сьогодення до навчальних
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закладів. Отже, сучасні реалії вимагають і від викладацького, і від сту-
дентського складу мобільно пристосуватися до змін. Як успішно прово-
дити онлайн заняття на віртуальних платформах? 

По-перше, як один зі способів зацікавлення студентів в умовах
онлайн-семінарів можна застосувати принцип «теорії прогалин» (з англ.
gap theory). За словами К. Огбаідзе, допитливість виникає тоді, коли ми
відчуваємо прогалини у наших знаннях. Коли відкритий ґеп (з англ.
«пробіл»), хочеться його закрити інформацією. Тож потрібно дати
людині зрозуміти, що їй не вистачає якихось знань, які їй будуть потріб-
ні потім [7]. 

По-друге, важливим чинником, які саме інструменти застосовувати
викладачам під час дистанційного навчання, є розуміння того, яке поко-
ління доводиться навчати. Відповідно до теорії поколінь, існують поко-
ління X (народжені протягом 1963-1985 рр.), Y (народжені до 2003 року)
та Z (народжені з 2004 року).  Усі ці покоління мають абсолютно різний
погляд на навчання, ключі до сприйняття інформації та особливості
поведінки [8].

Розглянемо детальніше покоління Z, оскільки саме його представни-
ки у більшій мірі нині є студентами. Вони прекрасно орієнтуються у
штучно змодельованих ситуаціях, здатні швидко переключати увагу,
охоче навчаються, якщо знання дозволяють їм отримати нові навички,
не схильні запам’ятовувати (оскільки усе записано у їхніх ґаджетах), по-
гано сприймають теорію, відірвану від життя [9]. 

Ось іще приклад характеристики покоління Z: «Всі задачі, які необхід-
но ставити перед цим поколінням, потрібно формулювати чітко та
детально. А от за кожне виконане  – одразу давати умовну «винагоро-
ду». Вони не люблять працювати на майбутній результат, їм необхідна
мотивація за кожне виконане завдання. Незважаючи на те, що зети
індивідуалісти, вони так само обожнюють зустрічі і коворкінги, тому їх
завжди треба залучати до командної роботи» [8]. Для цього викладачі
мають такі можливості, як об’єднання студентів у групи. Навчання на
платформах ZOOM, Google Meet тощо таку можливість надає. Зокрема,
на деяких платформах можна віртуально розподіляти студентів по так
званих  «кімнатах», об’єднуючи у команди. Наприклад, студенти спеці-
альності «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» НН інституту жур-
налістики так вирішують завдання зі створення новин, де кожна підгру-
па відповідальна за певний етап виробничого процесу. Як показує прак-
тика, таке навчання залучає студентів до реальної роботи, хоча відбува-
ється при цьому у віртуальній площині. У той же час процес навчання
ускладнюється тим, що нинішнє покоління має проблеми з концентра-
цією уваги. Згідно з дослідженнями, сучасний підліток може зосеред-
жуватися на чомусь лише 8 секунд, що значно менше, ніж у представ-
ників попередніх поколінь [10].
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Враховуючи те, що сучасна людина має гіршу концентрацію уваги,
ніж золота рибка (людина 8 секунд, а рибка – 9 секунд) [7], викладач
має бути готовий подавати інформацію креативно та динамічно. Тому
серед практиків, які викладають онлайн, постає питання: як викладати
так, аби студенти не відволікалися на переписку, електронні листи, соц-
мережі, а хотіли б слухати і вчитися? 

Можна застосовувати такі прийоми: використовувати більше прямих
звернень до аудиторії  («проголосуйте», «згадайте», «уявіть», «постав-
те «плюс»); починати оповідь матеріалу з кінця і поступово заповнюва-
ти інформаційні пробіли; кожні 6 хвилин формувати певний конфлікт у
змісті матеріалу («є проблема, але її можна вирішити ось так…»);
пояснювати на власному прикладі («коли я…»); давати мотивацію у виг-
ляді «винагороди» для відчуття змагальності [7].

Також під час викладання, скажімо, у ZOOM або Google meet, у
багатьох викладачів постає запитання: як заохотити студентів вмикати
камеру? Експерти стверджують, що контроль не спонукає мотивації,
зазначаючи: що безпечніше людина почувається на Вашій лекції, то
ефективніше вона засвоїть матеріал. Тож залишається лише казати, що
це важливо для Вас («мені було би значно комфортніше/приємно, якби
Ви увімкнули камеру»).

Також варто актуалізувати поданий викладачем матеріал, нагадуючи
максимально, що студентові для роботи це і це буде потрібно, запиту-
вати, для чого студентам навчання і що саме є для них цінним у здобут-
ті освіти; використовувати вправи для переключення або відпочинку під
час онлайну – від класичної «фізкультхвилинки» до так званих май-
ндфулнес практик, які допомагають зосередитись на «тут» і «зараз». 

Зважаючи на зазначене вище, слід зауважити, що викладачам непро-
сто читати свої дисципліни у цей час. Час, який у світі називають «VUCA
times» – непевний і буремний (за першими літерами абревіатури з
англ.: volatile – нестабільний, uncertain – невизначений, complex –
складний, ambiguous – неоднозначний) [11]. 

Не дивно, що дедалі частіше можна почути термін «зумовані люди»
(англ. zoom fatigue) на позначення втомленості від ZOOM та інших
онлайн платформ. Такі люди потребують більше зусиль для засвоєння
інформації онлайн, а викладач витрачає більше ресурсів. Перед праців-
никами освіти постають виклик за викликом, які, тим не менше, вони
гідно приймають та успішно вирішують, а знання конкретних інструмен-
тів і розуміння особливостей сучасного покоління студентів може допо-
могти викладачам успішно викладати свій предмет у форматі онлайн.
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МОДИФІКАЦІЯ СЦЕНАРНОГО ЗАДУМУ 
В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Надзвичайно важливою проблемою навчального процесу майбутніх
сценаристів та режисерів кіно і телебачення в умовах карантину є при-
стосування творчих задумів до об’єктивних умов і можливостей ство-
рення екранних робіт в обмеженому просторі. 

Зрозуміло, що студенти прагнуть урізноманітніти екранну дію, її
основні візуальні компоненти, але об’єктивна реальність змушує при-
ймати лапідарні рішення, які дозволяють зберегти первинні засади
творчого задуму, але водночас врахувати виробничі особливості
моменту.

Сценарій студентки 4 курсу Марії Єрохіної було начорно створено в
той короткий період, коли перша хвиля пандемії закінчилася і була
надія на повноцінне екранне втілення задуму, який, безумовно, ще
вимагав суттєвих творчих пошуків та змін. Однак пандемія внесла суттє-
ві корективи і начерк сценарію одразу втратив чимало можливостей
для нормального проведення майбутнього виробничого процесу.

Перший варіант сценарію містив чимало об’єктів зйомки, кожний з
яких уводив в екранну дію нових персонажів. Сценарій, який розповідав
про пошуки героїнею свого власного обличчя, іміджу, передбачав її
появу в різних місцях, зустрічі з різними людьми.

Костюмерна кіностудії, примірочна, ресторан, кафе – всі ці локації
безумовно відпадали, так само, як і численні учасники епізодів. Навіть
участь асистента героїні було поставлено під сумнів, оскільки додаван-
ня кожного нового учасника зйомок окрім головних персонажів та опе-
ратора було під сумнівом.

На щастя, екранна драматургія має справу не тільки з зовнішим, пла-
стично-матеріальним світом об’єктів, але здатна розкривати внутрішнє
життя персонажів, користуючись при цьому найширшим арсеналом
сучасних виражальних засобів, у тому числі – віртуальної комп’ютерної
реальності.

Після проведеного драматургічного аналізу сформувався начерк пере-
будови сценарію відповідно до реальних пандемічних можливостей.

План цих змін може бути таким:
Героїня – художник по костюмах, сидячи вдома, моделює одяг,
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маючи фотографії виконавців на весь зріст. На кожного з них вона «при-
міряє» в екрані монітора одяг, водночас спілкуючись телефоном, або на
онлайн-платформі, з режисером.

Природно, що вона нервує, оскільки невідомо коли можна буде взяти-
ся за реальне створення костюмів та проведення зйомок. Аби заспокої-
тись, вона починає «зодягати» себе в комп’ютерній програмі, переймаю-
чи на себе різні психологічні образи персонажів майбутнього фільму.

Водночас, вона публікує ескізи та власні відео в екранному одязі та у
відповідних психологічних станах в соціальній мережі, де спілкується з
режисером та акторами. 

Робот надсилає їй пропозиції додати друзів, але вона всіх «банить».
Та в якийсь момент якось не так повернула рукою і дала дозвіл якомусь
Вані. Хотіла видалити, але подзвонив режисер.

Так Ваня і залишився «в друзях» і періодично надсилає  піднесені
«месенджі».

Героїня звикає до цього. Але одного разу ще раз «виклала», а реакції
від Вані немає.

Вона засмутилася. 
Фінал цієї історії може залишитися приблизно таким самим, як і в

первинному варіанті сценарію, однак вимагає «карантинних» коректив:
Хтось дзвонить у двері. Здивована героїня похапцем шукає маску.

Дзвінки продовжуються. Маску знайшла. Відкрила. Там теж молодий
чоловік у масці.

Ступає у передпокой і разом із героїнею опиняється перед дзерка-
лом. Обидва в масках. Це смішно.

Сміючись, скидають маски і хлопець каже: Я – Ваня». І далі може йти
будь-який розвиток подій згідно авторської фантазії.

Безумовно, що така схема, даючи змогу зберегти першооснову сту-
дентського авторського задуму, є основою для його детального присто-
сування до екстремальних творчо-виробничих умов. 

Київський режисер Дмитро Томашпольський 2021 року продемонстру-
вав іще одну – ексклюзивну технологію створення фільмів у карантинний
період. Фільм «Простір/ Space» протягом двох місяців знімався в умовах
самоізоляції акторів, які підтримували зв’язок з режисером онлайн. У
кожного актора вдома було встановлено камеру, перед якою вони за
командою режисера розігрували певні елементи майбутньої сцени, які
потім монтажно поєднувалися між собою в цілісну екранну дію.

Природно, що це потребувало надзвичайно ретельної монтажної
розробки та глибоко продуманого мізансценування.

Може здатися, що подібна робота не під силу студентам. Однак
«Простір» – повнометражний фільм, а якщо використати подібну техно-
логію при виробництві невеличкого короткометражного фільму, то все,
що для цього треба, окрім камер «gopro» – гарна уява та наявність мон-

ЕКРАНОЗНАВСТВО36



тажного мислення. До того ж, сценарною основою можуть бути,
наприклад, драматургічно насичені телефонні перемовини, спілкуван-
ня через балкони і т.п. ситуації, пов’язані з відокремленими локаціями. 

Враховуючи те, що людство безумовно вступає в непрогнозовані
періоди розвитку, які зачіпають і сферу аудіовізуальної діяльності,
пошук можливостей для вирішення творчих завдань на основі відо-
кремленості локацій зйомок є конче необхідним. Такий пошук нині має
місце в усіх кінематографіях світу і вже дає певні цікаві результати.

Сергій ПОЛЕШКО 
кафедра кіно- і телемистецтва 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЖАНР ЕКРАННОГО МОНОЛОГУ 
ЯК ДІЄВА ФОРМА СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Кардинальна зміна педагогічної парадигми, пов’язана з карантинни-
ми обмеженнями часів пандемії, викликала і необхідність пошуку нових
екранних форм реалізації студентами навчальних робіт. 

Протягом багатьох років існування екранної педагогіки орієнтація сту-
дентів на пошук різноманітних жанрових форм, залучення до екранної
розповіді нових, цікавих локацій була природною, невід’ємною рисою
педагогічних настанов. Однак ситуація змінились і в нових, екстремаль-
них умовах, постала принципово нова проблема: як обмежити середови-
ще екранної дії, звести до мінімуму об’єкти зйомок, залучити до візуаль-
ної реалізації сценарних ідей такі об’єктивні матеріали реальності, які б
дали змогу достатньо змістовно, художньо виразно компенсувати тери-
торіальну обмеженість, втрату зовнішніх людських контактів.

При цьому слід зауважити, що йдеться про екранні роботи студентів
різних курсів, які ще не оволоділи широким арсеналом виражальних
засобів та жанрових форм аудіовізуальної творчості. Зокрема, серйоз-
ною проблемою є написання життєво та мистецьки переконливих діа-
логів ігрових стрічок, розвинутих, інформаційно та емоційно насичених
дикторських текстів документальних фільмів.

Аналіз численних жанрових форм кіномистецтва і телебачення пока-
зує, що є дві жанрові форми, які повністю відповідають необхідним чин-
никам творчості – локалізація зйомок в одному середовищі, можливість
використовувати іконографічні матеріали, відео- фото, документальні
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матеріали з інтернету, готові тексти, які потребують тільки необхідного
осмислення та вибіркового цитування тощо.

Маються на увазі фільми-монологи та документальні фільми із вико-
ристанням вже існуючих авторських текстів. Обидві ці жанрові форми
хоча й обмежено, але ефективно використовуються в екранній творчості. 

Фільм-монолог – фільм, драматургія якого побудована на монолозі
головного героя, через роздуми якого глядач неначе бачить події навко-
лишнього світу. Існує дві форми цього жанру – пряме звертання героя
до глядача та внутрішній монолог героя за кадром, який об´єднує різ-
номанітний змістовно-зображальний матеріал, що є об´єктом роздумів
героя. Обидві форми вже давно довели свою дієвість не тільки з точки
зору глядацького сприйняття, але й як технологічно доступні студентам
в якості екранних вправ. 

У випадку зйомок в домашніх умовах це може бути монологічне
акторське розкриття психологічих чинників певної драматургічної ситуа-
ції – стосунків з іншими людьми, аналіз власних переживань з приводу
певних подій і т.д. Єдине, що для цього треба – розробка цікавих ситуа-
цій, щодо яких можна виразно побудувати усну розповідь, дати своє-
рідне емоційно-психологічне розкриття людської душі, побудувати
достатньо виразний характер персонажа, від імені якого йде монолог.

Найважливіше, що слід засвоїти при цьому студенту, що монолог є
своєрідним різновидом діалогу. Людина не може розмовляти сама з
собою. Монолог – це віртуальна розмова з уявним співрозмовником, зі
світом, суспільством, Богом, природою, власним сумлінням... І звичай-
но – з глядачем. У цьому випадку можна згадати поширений серед май-
стрів естрадного розмовного жанру прийом обрання в залі конкретного
глядача, з яким, начебто, і ведеться спілкування. Уявити собі «свого»
глядача і розмовляти саме з ним, ділитися з ним сокровенним – най-
важливіше в ході зйомок такого екранного монологу.

Інша монологічна форма – авторська розповідь про певні події, пев-
них людей. Вона не вимагає присутності монологіста в кадрі, або дає
змогу поєднувати пряме спілкування із закадровим текстом. У дійсності
це органічна форма телевізійної програми, телевізійного фільму за без-
посередньої участі в кадрі ведучого. Для розповіді можна використову-
вати необхідні матеріали з інтернету, відеозйомку картин, фотографій,
документів, історичних артефактів тощо. Ще раз підкреслимо, що особ-
ливо актуальна ця жанрова форма для майбутніх телевізійних ведучих.

Однак є й інший метод створення такої програми – використання
саме внутрішнього монологу, тобто своєрідної жанрової форми, в якій
текст створюється на основі вже існуючих літературних текстів людей,
про яких йдеться в екранному творі, або моделюється на основі таких
текстів.

Найвиразнішими прикладами таких екранних робіт є цикл телевізій-
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них фільмів студії «Укртелефільм», створених режисером та сценари-
стом Григорієм Десятником.

Відносно нескладною є побудова тексту від героя у тому випадку,
коли він залишив автобіографічні спомини. Здебільшого така робота
зводиться до ретельного вивчення тексту й відбору з нього найсуттєві-
шого матеріалу, зокрема такого, який можна виразно розкрити екран-
ними засобами, «ожививши» документальним зображенням. Саме
таким був повнометражний фільм київської студії «Либідь», присвяче-
ний життю та діяльності академіка Є.О. Патона «Про подвиг, про славу,
про долю».

Найсуттєвіші уривки з книги споминів славетного київського вченого
ілюструвалися відповідним за змістом кінолітописним, фотографічним,
документованим матеріалом.

Робота автора в даному випадку зводиться до ретельного відбору
фрагментів тексту, який можна виразно підкрипити наявним візуаль-
ним матеріалом. У випадку студентської роботи це може бути своєрід-
на відеоілюстрація до будь-якого уривку автобіографічного тексту ціка-
вої людини. Головне при цьому – уміння драматургічно грамотно побу-
дувати композицію екранного твору, віднайти необхідні ілюстративні
матеріали.

Суттєвим є завжди пам’ятати, що не можна ілюструвати кінокадрами
події, які відбулися до винайдення кінематографу, або викоритовувати
фотографії пізнього періоду життя людини для ілюстрації його життя в
молодості, коли фотографії ще не було. На жаль, такі історичні безглуз-
дості можна побачити в багатьох біографічних телевізійних програмах.

Складніше, коли герой не залишив споминів і автори володіють лише
об′єктивними фактами його біографії та літературними чи документаль-
ними текстами.

Прикладами таких фільмів є стрічки «Самійло Величко», «Пейзаж
душі після сповіді», «Щастя Кіндрата Лохвицького». Перший присвяче-
но автору козацького літопису XVIII століття, другий – філософу і поету
Григорію Сковороді, третій – першому київському археологу, засновни-
ку першого музею історії Києва Кіндрату Лохвицькому.

Ось кілька фрагментів з першого фільму:
«– Скоро сутінки... Скільки остраху в тім білім папері; як серце моє

калатає... Мужайся, Самійле, згадай про шлях свій та починай з Богом.
1690 року після закінчення Київської Академії почав я служити

Запорозькому війську в поважнім домі його милості Василя
Леонтійовича Кочубея, який був під час гетьманства Мазепи військовим
генеральним писарем.

Служив я вірно й старанно, як веліла мені моя гідність. Подорожував
у таємних справах по різних землях і країнах найвіддаленіших.

Послуживши в таких невсипущих стараннях 15 років, був завдяки
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моїй службі виправлений до військової генеральної канцелярії на
початку 1705 року; і поміж іншої братії був я не останній в писарських
справах.

А як сталося з Мазепою, за ту мою довгочасну і вірну службу недоля
заплатила мені крайнім нещастям. Майже сім років просидів у клятій
хурдизі. І так само, як потрапив туди не зна за що, не зна чому й вийшов. 

…І тоді я вирішив створити Літопис козацький. Такий, щоб у наученні
своїм в серце запав...

...Але думаю я, а те, що хочу писати, чи то буде літопис? І чи може
бути літописом те, що пройшло крізь душу людську... І що таке правда?
І чи не в кожного правда своя... І чи те ж саме побачиш з коня, що й з
льоту пташиного? Одначе все то – правда. І чи правда та істина – те ж
саме?»

Цей текст створено з двох видів матеріалу – частина являє собою
змонтований текст Літопису Величка, а частина – текст неначе від само-
го Величка.

Тобто, зберігаючи документований спомин героя фільму, автор
доповнив його концептуальними роздумами про природу літописної
творчості, значення особистості в розумінні історичних процесів. Ця
частина тексту відображає суб′єктивний бік світобачення як самого
героя фільму, так і авторів фільму.

Ще однією формою суб′єктивізації є включення до дикторського
тексту образного моделювання, знову ж таки – від імені героя:

«– ...Сутінки...
Інколи приходить до мене Він – Той, що приходить у сутінках.

Приходить і гризе серце моє: «Не силься, бо праця твоя буде – каторга;
осліпнеш через неї і будеш дивитись серцем. Зважай, поки є час. Хіба ти
не знаєш, що історія нічому доброму не навчить: усі ваші змагання
кінчалися розрухою, кров´ю і прокляттям».

– Знаю.
– Хіба не знаєш, що кращих синів самі ж провіщали зрадниками, а

зрадників – синами?
– Знаю.
– А хіба не знаєш – історія козацька – рана, а не ліки на рани, і те, що

історію пишуть шаблею, а не пером?
І тоді я відкриваю очі й гукаю в темряву:
– Кажеш, історія наша – рана й біль?! Кажеш, що шабля гостріша за

перо? А хіба не той шукає ворогів, хто не може дати лад власній хаті?
Згинь, бо зараз я обмокну перо своє в чорнило і розпочну сказання

своє.
Нехай і через сто, і через триста років я буду волати про те, що воля

наша в нас самих, так само, як і неволя! (текст від автора).
Задля цього живу, задля цього і приступаю до писання свого: прав-
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дешній Малої Руси син, Самуїл Васильович Величко, який був колись у
генеральній військовій гетьманській канцелярії канцеляристом Війська
Запорізького» (літописний текст).

Подібне достатньо складне поєднання документа й філософських
роздумів дозволило зробити живим, емоційно насиченим і, головне,
актуальним здавалося б історично далекий і написаний складною
давньою мовою літописний твір.

Наведені тексти візуально підкріплені зйомками у сутінках хати. В
кадрі – свічка, перо, чорнильниця, ікони і т.п., а також – картини з істо-
рії казаччини, відзняті безпосередньо з художніх альбомів. Природно,
що в сучасних умовах для цього є широкі можливості подібного іконо-
графічного матеріалу з інтернету, який легко піддається необхідній
комп’ютерній обробці для стилістичного об’єднання з напівтемними
кадрами куточку столу, за яким «пише» автор літопису.

Дикторський текст фільму «Пейзаж душі після сповіді» також побу-
довано як монтаж текстів самого Григорія Сковороди (листів, байок, вір-
шів, споминів); авторських описів і філософських узагальнень, які відпо-
відають логіці поведінки героя фільму. Деякі фрагменти авторського
тексту побудовані на перефразуванні творів Г. Сковороди, які мають
автобіографічний характер, або відбивають його філософські роздуми;
інші є авторськими роздумами про можливе сучасне розуміння сково-
родинської філософії.

Наприклад, відомий вислів Г. Сковороди  про те, що «світ ловив мене,
але не спіймав», осучаснений так: «Невже я хизувався, коли казав: «Світ
ловив мене, але не спіймав»? І хіба можна стояти обабіч шляху?»  

Текст третього фільму «Щастя Кіндрата Лохвицього» був повністю
написаний від імені давно померлого героя, від якого не залишилося не
тільки споминів, але й портретного зображення. В якості зорового ряду
було проведено своєрідну відеоекскурсію залами Музею історії Києва,
створення якого Лохвицький домагався багато років.

В даному разі це, звичайно, приклад неактуальний, але при бажанні
студента створити щось подібне в невеличкому за обсягом фільмі, в
інтернеті знайдеться достатньо матеріалу для реалізації задуму.

Безперечно, що подібні тексти, поєднуючи об′єктивний і
суб′єктивний матеріал, не тільки значно розширюють змістовні, філо-
софські, образні чинники екранного твору, створюючи дійсно художній
світ фільму, але й відкривають великі можливості для створення неве-
личких монологічних екранних робіт не виходячи з дому.

І ще раз наголошуємо: зовсім необов’язково будувати складну текс-
тову конструкцію. Достатньо знайти кілька цікавих автобіографічних
уривків людини, які можна проілюструвати та емоційно наситити
доступним зображальним та звуковим матеріалом.

Серед цікавих прикладів створення студентами фільмів-монологів є,
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наприклад, гумористичний фільм від імені «Принцеси на горошині» –
про те, як вона страждає в ліжку від того, що щось їй заважає. – І все це
– каже, почалося відтоді, як у мене в спальні протекла батарея опален-
ня». З тумбочки дістає книгу казок Г.-Х. Андерсена і, звертаючись до гля-
дачів, каже: – Андерсен написав, що треба дочекатися Принца.

І тут з’являється сантехнік (у «виконанні» батька студентки) із запи-
танням: – Я у вас розводного ключа не забував?»

Здоровенний ключ знайшовся під периною, куди він його випадково
тицьнув, порпаючись між ліжком та батареєю опалення.

«Принцеса» щаслива.
Сюжет, звичайно, анекдотично примітивний, але йдеться про

навчальну роботу студентки другого курсу.
Ще один фільм-монолог: «Чого я хочу?». Дівчина працює вдома

онлайн. На екрані монітора – бухгалтерські розрахунки. Роблячи їх, вона
психологічно страждає, оскільки ця робота їй не до душі. Цими розду-
мами вона ділитьмся з глядачами «за кадром».

Рука дівчини мимоволі тягнеться до олівця та паперу. Вона малює
зразки дівочого одягу. Сканує їх та починає шукати в інтернеті.
Знаходить сайт модного бренду та відсилає ескізи. Все це супроводжу-
ється її суб’єктивними роздумами.

Природно, що фінал цієї коротенької стрічки оптимістичний: вона
отримує запрошення на зустріч.

Незважаючи на прямолінійність сюжету, робота дає змогу виразно
передати на екрані різноманітні психологічні стани героїні, використати
контрастний за характером зображальний матеріал. І все  це  знову ж
таки – не виходячи з кімнати.

Отже, екстремальні умови навчальної творчої роботи в умовах обме-
женого середовища не повинні бути перепоною творчій молодій люди-
ні. Справді мистецький підхід, знання жанрового багатства аудіовізу-
альної творчості неодмінно підкажуть оптимальні форми та технології
сценарної, режисерської, виконавської творчості.      
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проф. Людмила ПОНОМАРЕНКО 
кафедра кіно- і телемистецтва 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПІДГОТОВКА ДО СТВОРЕННЯ РОЗВАЖАЛЬНИХ ТЕЛЕПРОГРАМ
В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

На сьогодні в умовах поширеного онлайн-навчання важливо з’ясува-
ти особливості підготовки до створення розважальних телепрограм.
Саме розважальні телевізійні програми нині стали вагомою часткою
телеконтенту на провідних телеканалах України. Такої ж думки про зро-
стання ролі розважальних програм дотримуються провідні науковці,
зокрема В. Гоян [2], А. Мисечко та Л. Пономаренко [5], Т. Рогова [6], Т.
Шальман [7]. При цьому Я. Бардаков та Н. Тяпкіна підкреслюють, що
«популярність програм пояснюють соціальні потреби населення» [1, с.
141]. Переходячи від потреб суспільства до цінностей, які просувають
розважальні телепрограми на українських каналах, медіааналітиками
була виявлена наявність «ціннісних розривів між теперішнім та бажа-
ним рівнем європейських цінностей в українському суспільстві…» [4]. 

Обрані нами програми за типологічними ознаками належать як до
пізнавально-розважальних (ток-шоу та інтелектуально-розважальна
програма), так і до власне розважальних (ігрова програма). Попри їхню
жанрову й тематичну специфіку, саме ці програми вдалося добре підго-
тувати в умовах онлайн-навчання. 

Для підготовки ток-шоу за зразок було взято популярне в Україні
політичне ток-шоу «Право на владу» з ведучою Н. Мосейчук. Випуски
різних сезонів цієї програми були проаналізовані за такими критеріями:
роль ведучої, якість і змістовність її запитань, керівництво дискусією та
реакція в складних емоційних ситуаціях; поведінка запрошених до сту-
дії, їхні відповіді, коментарі, висловлювання; поведінка глядацької
аудиторії.

За аналогією студенти придумали власну назву програми – «Без ілю-
зій та обману», яка присвячена не політичним, а актуальним соціальним
проблемам. На кінець вересня 2021 року над Україною знову нависла
загроза карантину, що безпосередньо стосувалася навчання у вишах.
Тому була обрана нагальна для українського студентства тема «Соціум
в умовах пандемії», або «Карантин: за чи проти?», яка, по суті, розша-
рувала учасників програми за двома позиціями – тих, кому вигідний
та/чи подобається карантин, і тих, хто проти його введення. 

Для проведення навчального ток-шоу за допомогою онлайн-плат-
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форми був складений сценарій, у якому прописані всі ролі, серед яких
визначальною є роль ведучої ток-шоу. Попри статус Н. Мосейчук як
незмінної ведучої «Права на владу», кожному студенту / студентці
потрібно було створити власний образ ведучого / ведучої. При цьому
необхідно було пам’ятати, що телеведуча – це «керівник програми,
який на очах у глядача веде бесіду, уміє активно залучити співрозмов-
ника до живої розмови, із знанням справи подати глядачам власні мір-
кування, вплинути на них своєю переконаністю» [3, с. 8]. Тобто мова про
те, що «…телевізійний ведучий у кадрі повинен бути не просто співроз-
мовником, а й автором, творцем і виконавцем одночасно» [3, с. 10].

Варто підкреслити, що майстерність ведучого під час проведення
програм розважальної тематики на онлайн-заняттях зосереджувалася
на аудіальному складнику – голосі, зокрема на його силі, висоті й тем-
брі. При цьому особлива роль відводилася інтонуванню й хорошій дик-
ції, що сприяло чіткій і правильній вимові голосних та приголосних зву-
ків. Крім того, ведучій потрібно було заздалегідь продумати свої запи-
тання, коментарі, дати, цифри, які стосуються ерудиції та вміння підтри-
мувати розмову навіть в наближених умовах онлайн-телепрограми. 

Ток-шоу «Без ілюзії та обману». Дійові особи – ведучий/ведуча, екс-
перти та запрошені гості. Роль ведучого/ведучої ток-шоу по черзі примі-
ряли на себе всі студенти академічної групи. Експертами були обрані:
міністр охорони здоров’я, який має володіти останніми відомостями про
стан захворювання українців на коронавірус; міністр освіти та науки, від
якого залежить форма навчання на всіх рівнях освіти, зокрема й у вишах;
психолог, який дає фахову оцінку виступам гостей та експертів. 

Як показала практика, найбільші зусилля були докладені до створен-
ня образів та характеристик гостей, запрошених у студію, оскільки
потрібно було добре аргументувати їхню позицію. Першими гостями в
ток-шоу «Без ілюзій та обману», звісно ж, стали студенти, чиї проблеми
є найближчими, найзрозумілішими й найбільш актуальними.
Перейдемо до характеристик гостей, які вдалося вибудувати. 

Однозначно за карантин відстоювали свої позиції троє гостей, зокре-
ма: студентка 4 курсу, майбутня перекладачка, та студент 2 курсу, май-
бутній менеджер, який під час карантину прилаштувався кур’єром на
роботу в службу доставки, а також працююча собакарка, власниця двох
домашніх тварин. 

Однозначно проти карантину були також троє запрошених гостей у
студію, зокрема студентка 3 курсу інституту журналістики, майбутня
ведуча програм телебачення; директорка мережі спортивних клубів м.
Києва та директорка виробничого відділу швейної фабрики «Колорит». 

Тож після ретельної підготовки до цієї програми в умовах онлайн-
навчання досить успішно була проведена рольова гра. Щоправда, варто
відзначити, що учасникам-студентам необхідний час, щоб вжитися в
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роль – як ведучої, так і експертів та гостей студії. Як відзначили учасни-
ки, саме роль ведучої була найлегша, що є цілком зрозумілим з огляду
на обраний ними професійний фах. 

Ігрова розважальна програма «Що було далі?» Дійові особи – веду-
чий/ведуча та учасники телевізійної програми, які є хорошими опові-
дачами. Варто зауважити, що при підготовці до цієї гри потрібно зазда-
легідь попрацювати над вмінням розповідати історії з життя, зокрема
продумати, які історії розповідати, як їх структурувати (зав’язка, розви-
ток дії, кульмінація, розв’язка), як інтонаційно оформити, оскільки це
один з найголовніших моментів в умовах онлайн-навчання.

З огляду на те, що в цій грі заздалегідь прописати можна лише слова
ведучого/ведучої, наводимо їх: «Вітаю! Шановні гості, ви берете участь
у розважальній програмі “Що було далі?” Повторімо наші правила: ви
готуєтеся розповісти на камеру дві історії, одна з яких – правдива, а інша
– чистий вимисел. Ці історії ви розповідаєте по черзі, захопливо й інтри-
гуюче зупиняючись на кульмінаційному моменті, та, звертаючись до
слухачів, ставите такі запитання: “Чи правдива ця історія” та “Що було
далі?”»

Глядачі в студії, а в нашому випадку це кожен присутній на занятті
студент чи студентка, які брали участь в онлайн-симуляції телевізійної
гри, пропонують свій розвиток подій та його завершення. Звісно, це
може бути смішний, сумний чи навіть трагічний випадок. Цю гру можна
варіювати: кожен розповідає лише одну історію, інші учасники мають
придумати різні завершення, оповідач має вирішити, яка з кінцівок най-
ближча до справжнього завершення його історії. 

Така розважальна програма в межах навчального процесу допомагає
одногрупникам більше пізнати один одного, познайомитися з дитячим
досвідом, з родичами й друзями одногрупників, їхніми рисами характе-
ру, вподобаннями, страхами тощо. Звісно, у цій грі, якщо це мова про
реальну програму, потрібно добирати майстерних оповідачів, від умінь
яких та, беззаперечно, майстерності ведучого залежить успіх, а, відпо-
відно, й рейтинги телевізійної програми. 

Інтелектуальна розважальна програма «Найрозумніший студент».
Дійові особи – ведучий/ведуча та учасники телевізійної програми, які
мають бути кмітливими й швидкими на відповідь. Керівна роль у грі, яка
передбачає значну підготовку, належить саме ведучому/ведучій цієї
інтелектуальної телепрограми.

Ведуча: «Вітаю! З вами “Найрозумніший студент” – телегра, де за свої
знання й здібності можна отримати непогані бали. Нагадаємо правила
гри. Вам буде поставлено шість запитань: п’ять звичайних і одне
командне. Ви маєте правильно відповісти на них. І навіть якщо відпо-
відь неправильна, то однак потрібно аргументувати свою думку. За
кожну правильну відповідь ви отримаєте 2 бали, за аргументовану від-
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повідь, хоч і не правильну – 1 бал, за неаргументовану версію, але пра-
вильну – 1 бал. На переможця чекає фінальна гра. До початку гри я роз-
даю кожному гравцю особливий звук якоїсь добре відомої тваринки
(кота, собаки, поросяти, їжака тощо). Як тільки ви захочете відповісти, то
маєте видати цей звук. Це замість піднятої руки». 

Кожен учасник гри називає цифру від 1 до 10, ведуча повідомляє
його звуконаслідування тварини/птаха/комахи, що схована за цієї циф-
рою. Далі йде перевірка звуконаслідувань учасниками програми. 

Далі ведуча ставить запитання, під час відгадування керує процесом:
може проводити певні асоціації, ставити додаткові запитання чи допо-
магати підказками. Учасникам дається 2-3 хв. для обдумування й фор-
мулювання правильної відповіді. У фінальній грі ведуча ставить запи-
тання з трьома варіантами відповіді, один з яких є правильним, і пере-
можець намагається відгадати. 

Як показала онлайн-симуляція цієї телегри, вона є захопливою та
цікавою. Основна відповідальність за успішність цієї гри лягає на май-
стерність ведучої. 

Висновки. У межах підготовки телевізійних програм розважальної
тематики в умовах онлайн-навчання нами розроблено практичні кейси
трьох видів програм – ток-шоу «Без ілюзії та обману», ігрової розва-
жальної програми з елементами сторітелінгу «Що було далі?» та інте-
лектуальної програми «Найрозумніший студент». За допомогою засто-
сування методів рольової гри та симуляції з’ясовано такі особливості їх
проведення на заняттях в онлайн-форматі, зокрема: ток-шоу «Без ілюзії
та обману»: студентам складно вживатися у роль гостей, якщо вони
далекі від їхнього власного досвіду; потрібна ґрунтовна підготовка екс-
пертів, які мають добре володіти фактичною інформацією; значною
мірою успіх гри залежить від майстерності ведучого; в ігровій телепро-
грамі з елементами сторітелінгу «Що було далі?» основний успіх зале-
жить від майстерності оповідачів-учасників програми, які повинні
добре володіти голосом, чудово інтонувати, знати композицію оповіді й
витримувати її, створювати інтригу й тримати її до певного моменту; в
інтелектуальній програмі «Найрозумніший студент» ведучий повинен
добре продумати запитання та вміло керувати процесом – підштовху-
вати до правильної відповіді, апелювати до логічного мислення та асо-
ціативних зв’язків.

Найбільш успішною програмою розважальної тематики, яка була
використана як складова онлайн-навчання, був проєкт з елементами
сторітелінгу «Що було далі?» Одна із запорук успішності цього проєкту
– учасники-студенти були знайомі впродовж тривалого часу, дехто
навіть знав історії з дитинства одногрупника/одногрупниці. З іншого
боку, гра була дуже корисна для кожного учасника, бо кожен студент
вчився змістовно, цікаво й зрозуміло розповідати. Звісно, що в умовах
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онлайн-заняття посилені вимоги висуваються до дикції, сили голосу,
інтонації, оскільки технічні засоби сприяють спотворенню звуку.
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ПОЄДНАТИ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА 
ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ – 

ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ЕКРАННОЇ ПЕДАГОГИКИ

Серед багатьох проблем, які постають перед екранними педагогами в
ході проведення онлайн занять, є і проблема психологічного налашту-
вання студентів, допомоги в складному процесі зняття з молодих людей
стресових станів, викликаних екстремальними карантинними ситуаціями.

Зокрема, в ході професійної підготовки телевізійних ведучих ця про-
блема добре вирішується за допомогою посиленного оволодіння
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навичками правильного дихання. 
Відомо, що дихання та психіка органічно пов’язані між собою. В стре-

сових ситуаціях правильна циркуляція повітря та пов’язана з цим нор-
малізація обігу крові в організмі здатні заспокоїти людину, налаштувати
її на більш позитивне сприйняття ситуацій, які викликають стрес. 

Формування правильного, контрольованого дихання є одним з най-
важливішим чинників професійної мовної діяльності. Водночас процес
цього формування, засвоєння його методик органічно вписується в
можливості дистанційного навчання за допомогою інтернет-зв’язку. Він
не потребує додаткових педагогічних прийомів та засобів, достатньо
легко піддається педагогічному контролю шляхом візуального спосте-
реження.

У звичайному (фізіологічному) диханні ритмічно чергуються вдих-
видих-пауза; наш організм регулює цей процес, як звичайно, автома-
тично, підсвідомо. Дихання під час виразного читання вирізняється тим,
що воно стає свідомо контрольованим, керованим і являє собою швид-
кий вдих, паузу і повільний видих. Однією з причин швидкої перевтоми
голосотворчого апарату є невміння володіти своїм диханням.
Правильно дихати під час виразного читання – це: 

а) своєчасно і непомітно (безшумно) наповнювати легені повітрям; 
б) рівномірно, «раціонально» й економно його використовувати; 
в) не витрачати запасу повітря до останку, щоб не захлинутися; 
г) не перевантажувати без потреби легені повітрям «про запас» (гли-

бина вдиху має бути прямо пропорційною довжині фрази, яку треба
буде вимовити без зупинки). Залежно від техніки дихання (тобто від
того, які м’язи беруть участь у дихальному процесі), прийнято виокрем-
лювати чотири його типи:

1. Ключичне (або верхнє). Здійснюється внаслідок скорочення м’язів,
що піднімають і опускають плечі й верхню частину грудної клітки. Це
слабке, поверхневе дихання, при якому повітрям заповнюється лише
верхня частина легень, а тому дихати доводиться набагато частіше.

2. Грудне («жіночий тип»). Відбувається внаслідок зміни поперечного
об’єму грудної клітки завдяки скороченню міжреберних м’язів.
Діафрагма залишається малорухомою, живіт утягується, відтак вдих і
видих виходять недостатньо енергійними, тому що повітрям запов-
нюється лише середня частина легень.

3. Діафрагмальне («чоловічий тип»). Дихання відбувається внаслідок
зміни поздовжнього об’єму грудної клітки завдяки скороченню діа-
фрагми. Міжреберні м’язи майже не скорочуються, а тому повітрям
заповнюється переважно нижня частина легень.

4. Комбіноване (діафрагмально-реберне). Вдих і видих відбуваються
внаслідок включення в процес дихання всього м’язового апарата груд-
ної клітки, що забезпечує зміну її об’єму й у повздовжньому, і в попе-
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речному напрямках (тобто скорочуються і міжреберні м’язи, і діафраг-
ма). Унаслідок цього повітрям заповнюються всі ділянки легень.

Саме комбінований тип дихання є найдоцільнішим під час виразного
читання, а тому читцям дуже важливо його тренувати. Щоб відпрацю-
вати техніку комбінованого дихання, виконуємо таку вправу: 

– встати, розправити плечі, одну руку покласти на ребра, другу – на
діафрагму (для самоконтролю). Під час вдиху ви повинні відчути, як
грудна клітка розширюється і в поперечному, і в повздовжньому
напрямках; діафрагма опускається, унаслідок чого живіт злегка виступає
вперед; міжреберні й черевні м’язи скорочуються; при цьому плечі не
піднімаються. Кінцевою метою розвитку комбінованого типу дихання є
не просте вміння вдихнути максимальну кількість повітря, а тренування
довгого видиху і здатності раціонально витрачати запас повітря, щоб
його вистачило саме до того моменту, коли в мовленні можна зробити
паузу і поповнити запас. 

Існують вправи, регулярне виконання яких дасть змогу навчитися
здійснювати контроль за кількістю набраного повітря і раціонально
його використовувати:

1. «Рядок за рядком». Встати, розправити плечі. На «раз» зробити
вдих, на «два» – затримати дихання, на «три» – починати лічити вголос
спочатку від 1 до 5, за другим видихом – від 1 до 10, за третім – від 1 до
15 (не добираючи повітря під час рахунку). Замість лічби можна дібрати
різні за довжиною фрази. Необхідно контролювати кількість повітря, що
набирається: воно повинно збільшуватися прямо пропорційно довжині
конкретної фрази. Подібне тренування можна виконати й на іншому
матеріалі. Виберіть вірш на 4-5 строф із середньою довжиною рядків.
Вдихніть і прочитайте один рядок. Після другого вдиху – два рядки,
після третього – три рядки, потім чотири, п’ять рядків.

2. «Ковалі». На «раз» зробіть вдих, на «два» – затримайте дихання, а
далі промовляйте скоромовку: «У веселому селі жили-були ковалі: раз
коваль, два коваль, три коваль». Цікаво, скільки ковалів ви перелічите
на одному видиху?

3. «Духмяна троянда». Уявіть, що перед вами духмяна троянда. На
«раз-два» вдихніть її запах, на мить затримайте дихання, не розслаб-
люючи м’язів, а потім починайте повільно видихати, щоб довше зберег-
ти запах квітки. Щоб уникнути запаморочення, вдихи повинні бути
помірної глибини.

4. «М’ячик, що спускається». На «раз-два» підніміть руки через сто-
рони догори, ставши при цьому навшпиньки, на мить затримайте
дихання. А тепер починайте повільно опускати руки, одночасно присі-
даючи. При цьому вимовляйте звук «с» (або «ш»).

5. «Свічка». Уявіть, що перед вами велика свічка (можна тримати
перед собою якийсь предмет, наприклад, олівець). Вам треба не зага-
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сити її полум’я, а лише злегка відхилити. Для цього на «раз» зробіть гли-
бокий вдих, на «два» – затримайте дихання, а потім починайте обереж-
но і рівномірно дути на полум’я до повного видиху.

6. «Загасити свічку». А тепер вам треба загасити уявну свічку. Зробіть
неглибокий вдих. Легенько дмухніть на свічку. Не згасла? Вдихніть
трохи глибше і дмухніть сильніше. Ще не згасла? Збільшуйте силу кож-
ного вдиху і видиху. Доведіть їх до максимуму за п’ятим разом. Уявна
свічка згасла.

7. «Подуй на аркуш». Візьміть двома пальцями за куточок незім’ятий
аркуш паперу (наприклад, із зошита). Підніміть його на рівень свого
перенісся і відсуньте від обличчя приблизно на 30–35 см. Зробіть гли-
бокий вдих, на секунду затримайте дихання, а потім починайте дути на
нижню частину аркуша, щоб підняти його струменем повітря приблиз-
но на 45 градусів. Сенс вправи полягає в тому, щоб зробити потік повіт-
ря максимально рівномірним, тобто аркуш необхідно не просто підня-
ти, а намагатись утримувати щонайдовше з однаковим відхиленням і
найменшими коливаннями. Під час виконання цієї вправи студентам
слід стояти у профіль до викладача, щоб йому було легше контролюва-
ти правильність виконання. 

8. «Швидкий видих». Тренування швидкого вдиху. На «раз-два-три»
робимо глибокий вдих, на «раз-два» затримуємо подих, потім зі звуком
«пф» видихаємо, при цьому подумки лічимо під час видиху до 10 (при-
близно 10 секунд). За другим разом зменшуємо до «раз-два» час на
вдих, скорочуємо до «раз» паузу після вдиху, а час видиху залишаємо
незмінним – 10 секунд. За третім разом робимо вдих на «раз», лише на
мить затримуємо подих, а видихаємо знову впродовж 10 секунд. Під
час виконання цієї вправи важливо навчитися швидко мобілізувати всі
дихальні м’язи для забезпечення глибокого вдиху, причому робити це
необхідно безшумно і непомітно.

Вправи на дихання треба виконувати стоячи, у добре провітреному
приміщенні. Кожна вправа повторюється тричі. Якщо дихальні вправи
виконуватимуться безпосередньо перед читанням конкретного твору,
можна для тренування довгого видиху добрати різні за довжиною
фрази з цікавого нам тексту. 

Завуважимо також, що одним із прийомів, які допомагають оволоді-
ти правильним диханням, є заучування тексту напам’ять або багатора-
зове його читання. Це дає змогу проконтролювати своє дихання і таким
чином відшукати оптимальний варіант звучання твору.

Практичний досвід застосування цих методик довів їхню ефектив-
ність і як засобу професійної підготовки, так і дієвого способу психоло-
гічної стабілізації студентів.
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РЕАЛІЇ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ 
У ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

2021 рік ознаменований у навчальному процесі тим, що більшість
ЗВО країни вже усвідомили потенційні виклики епідемії коронавірусу,
тому під час наповнення електронних версій платформ для навчання
розуміли, що студенти і в цьому навчальному році будуть переведені на
онлайн-режим, тож одразу адміністрація наголошувала на важливості
наповнення викладачами саме дистанційних платформ. Якщо згадати
спонтанне переведення на дистанційний режим у березні 2020 року, то
варто зазначити, що перший і другий семестр 2020 – 2021 н.р і перший
семестр 2021 – 2022 н.р. були краще організовані. Це стосується не
лише наповнення курсів та адаптування завдань із дисциплін спеціалі-
зації для виконання онлайн, але й у психологічній підготовці викла-
дацького складу та власне студентів.

Тепер було варто не лише продумати корисні та цікаві завдання, але
максимально передбачити такі, щоб студенти змогли їх виконати
вдома, а не на базі навчальної лабораторії тележурналістики та не втра-
тили мотивацію вчитися. Дослідниця О. Мединська, аналізуючи вико-
ристання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх
журналістів, вдало підскреслює: «Одним зі шляхів підвищення якості
засвоєння теоретичних і практичних основ дисципліни є використання
інноваційних технологій, дидактичними можливостями яких є: поси-
лення мотивації навчання; активізація студентів; індивідуалізація  про-
цесу  навчання; розширення меж самостійної діяльності студентів-жур-
налістів; урізноманітнення форм подання інформації та типів навчаль-
них завдань; створення навчального середовища, яке б забезпечувало
«занурення» студентів у соціальні й виробничі ситуації» [3, с. 100], що у
повній мірі реалізовується у викладанні дисциплін на факультеті журна-
лістики ЗНУ, пов’язаних з телевиробництвом.

Онлайн-навчання дозволило стати «ближче» до колег з різних куточ-
ків України: якщо раніше студенти неохоче відвідували конференції в
інших містах, то зараз онлайн-зустрічі й такі форми проведення науко-
вих конференцій стали традиційним елементом кожного семестру. У
межах викладання курсів, що пов’язані з телебаченням, було прове-
дено зустріч зі студентами факультету журналістики та працівниками
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телерадіолабораторії факультету журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка. Позитивно сприймаються зустрічі
з журналістами-практиками (Леся Погорєло, фрілансер каналів
«Україна» та «Інтер», яка працює з Канади, Євгеном Нартовим – на час
проведення заходу ведучим спортивних новин на регіональному запо-
різькому телеканалі «Z», власницею столичної продакшн-студії
Мариною Дем’яненко, власним оператором ТРК «Україна» в
Запорізькому регіоні Дариною Зиряновою). Останні три спікера –
випускники факультету журналістики різних років. Певне послаблення
карантинних обмежень у регіоні на початку осені 2021 року дозволило
провести зустріч із журналістикою ТРК «Україна» (програма «Сьогодні»)
Анастасією Блищик. У ході зустрічі традиційно використовувалась
демонстрація авторських відеоробіт, що дозволило учасникам активно
проявляти себе у налагодженні комунікації.

Констатуємо: більшу частину освітнього процесу доводиться прово-
дити у карантинних умовах, стикаючись із технічними (слабкий сигнал
Інтернету, відключення енергопостачання) та психологічними ризиками
(професійне вигорання, потреба постійно адаптувати завдання тощо).
Наприклад, одне із завдань курсу «Телевиробництво» (2 курс, освітня
програма «Журналістика») передбачає демонстрацію опанованих нави-
чок роботи в програмі нелінійного монтажу «Adobe Premier Pro». Під
час «класичного» навчання одне лабораторне завдання виділялось на
демонстрацію викладачем усього процесу монтажу, що включає:

– створення проєкту із вибором відповідної секвенції, формату та
частоти кадрів;

– ознайомлення з інтерфейсом монтажного столу: доріжки для відео
та аудіо, звукові шкали, таймкод, екран для монтажу та предперегляду,
папки з переходами та ефектами;

– імпортування файлів;
– роз’єднання файлу на відео та звук;
– створення «захльосту» та паралельних звукових доріжок;
– накладання ефекту Ultra Key та створення повноцінної рір-проєкції;
–експортування готового медійного продукту.
Для онлайн-навчання цей підхід був видозмінений – записані відео-

лекції та розміщені на сторінці курсу на загальній платформі Moodle.
Студентам пропонувалось переглянути лекції вдома, попередньо вста-
новивши програмний софт, спробувати самостійно виконувати усі опе-
рації, а власне на парі із викладачем обговорити, які моменти були
незрозумілими, щоб у подальшому представити власний таймлапс на
високому рівні. 

Одне з підсумкових завдань курсу – демонстрація навичок володіння
цією програмою для монтажу. Вивести проєкт на екран під час сесії у
Zoom є досить проблемним через технічні особливості програми, тому
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завдання було змінене на таке: студентам пропонувалось на виведених
на екран скріншотах інтерфейсу програми та робочих процесів поясни-
ти, над чим працює режисер монтажу та описати основні функціональ-
ні кнопки та папки у програмі.

Зауважимо: початок занять у двох семестрах на факультеті журналі-
стики в 2021 році припадав на офлайн-формат. Це позитивно відобра-
жалось на налагодженні професійної комунікації та знайомства як з вик-
ладачем, так і з академічною групою (підгрупою). Традиційно під час
викладання курсів, що пов’язані з телевізійною журналістикою –
«Студійний практикум» (1 курс), «Телевиробництво» (2 курс),
«Спеціалізація. Телебачення. Інформаційне телебачення»,
«Спеціалізація. Технологія створення аудіовізуального продукту» (3
курс), «Спеціалізація. Режисер на телебаченні» та «Спеціалізація.
Ведучий на телебаченні» (4 курс) використовуються рефлексивні тре-
нінгові вправи, ефект яких направлений на знайомство, визначення
своєї позиції та очікувань від курсу, подальшої професійної орієнтації.
Наголосимо: рефлексивний тренінг, на думку О. Кравців, є «своєрідним
містком між теорією і практикою, що спонукає кожного до конкретних
дій, але за умови, що викладачі пристосують наукові знання до вимог
групи…» [2, с. 145]. Серед подібних вправ – такі:

– «Власна похвала». Студентові пропонується назвати свою найкращу
професійну якість, яка починається на першу літеру його імені.
Зауважимо, що завдання можна вдосконалити та додати до роботи ще
й першу букву прізвища.

– «4 питання»: Де я зараз? Чого хочу досягти? Яким чином я це зможу
досягти? Що я маю робити на шляху досягнення мети?

Слід зауважити, що остання тренінгова вправа адаптується до різних
дисциплін, адже дозволяє формувати відповіді на питання, що сто-
суються саме того чи іншого предмета.

Досліджуючи способи розвитку досконалої комунікативної рефлексії
викладачів і студентів, О. Кравців наголошує, що навчальний процес
став більш прозорим, а навчання перейшло з сегменту виключно пере-
давання знань від викладача до аудиторії, у тому числі, за рахунок енту-
зіазму чи цікавих лекцій [2, с. 146].

Карантинні реалії внесли модернізацію і в технологію виконання
індивідуального практичного завдання, що є частиною підсумкового
контролю на курсі «Спеціалізація. Телебачення. Інформаційне телеба-
чення». Згідно з робочою програмою, студенти в групі знімають римейк
на новорічний фільм, використовуючи свято як інформаційний привід,
що ще не настав за методикою ситуативного моделювання – відтворю-
вання роботи редакції та професійних ролей, що для неї характерні.
Професійні ролі розподіляються так: продюсер, режисер, автор сцена-
рію, оператор, режисер монтажу, звукорежисер, реквізитор.
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Оцінювання здійснюється продюсером і він публічно пояснює, чого
поставив за роботу той чи інший бал, і це є видозміненою формою
самооцінювання, адже на місці продюсера може бути кожен та засто-
совується метод оцінювання студентами студентів. До слова: самооці-
нювання повсякчас використовується у менеджменті, бізнес-процесах,
психології та педагогіці, адже метод логічний та забезпечує зворотній
зв’язок. «Самооцінювання… – внутрішня система реалізації якості реалі-
зації проєкту за рахунок команди … засобами і валідними інструмента-
ми, що дозволяють визначити ефективність проєкту…» [1, с. 11].

При цьому під час підготовки індивідуального практичного завдання
всі учасники можуть бути акторами. Під час виконання завдання у кінці
2020 року студенти 3 курсу продемонстрували цікавий підхід: вони роз-
поділили попередньо ролі між учасниками, і кожен знімав свою «істо-
рію» вдома на ту техніку, яку мав у розпорядженні, обіграючи певну
сюжетну лінію: приготування імбирного печива, пакування подарунків,
виготовлення новорічних прикрас власноруч, прикрашання кімнати та
ялинки. Далі файли у чорновому вигляді виправлялись через сервіси
файлообміника режисера монтажу, і він «зводив» їх у спільну роботу.

Для порівняння підготовка матеріалу зі святковим приводом восени
2021 року починалась у офлайн-режимі, а закінчувалась онлайн.
Монтаж здійснювали студенти вдома, а далі завдяки засобам Zoom-
конференції чорновий варіант було продемонстровано іншим учасни-
кам та викладачу для внесення правок та рекомендацій.

Однозначно: з кожним новим семестром студенти і викладачі вибір-
кових дисциплін у межах освітньої програми та спеціальності можуть
позитивно використовувати набутий попередній досвід, проте щоразу
усі стикаються з різними викликами: від технічних проблем (послаблен-
ня чи відсутність сигналу Інтернету) до небажання вмикати камеру під
час виступу студентом. Проте варто на першому лабораторному (семі-
нарському) занятті обговорити правила та продублювати їх у силабусі у
частині «Філософія викладача», розмістивши на онлайн-сторінці курсу.

На основі власного кейсу викладання 7 дисциплін для студентів ден-
ної форми навчання протягом 2020–2021 навчальних років пропонуємо
поточнювати такі аспекти роботи, аби якість освіти підвищувалась, а
група разом із викладачем працювала професійно та ефективно:

1. Під час відповіді на запитання чи захисту роботи / проєкту вмикати
камеру.

2. Захищати усі завдання публічно, аби отримати зворотній зв’язок від
викладача та зрозуміти сильні та слабкі моменти, а не лише здобути бали.

3. Дозволяти приєднувати завдання на платформу Moodle не лише у
вигляді текстових документів, але і посилань на ресурси, де вони розмі-
щені (Google Диск, YouTube).

4. Використовувати графічний символ руки, піднятої вгору у онлайн-
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конференції у тому випадку, коли хтось хоче висловити свою думку,
дати відповідь на питання тощо.

5. Пропонувати більше завдань, що зорієнтовані на формування
практичних навичок та компетенцій, а також тих, що зосереджені на
аналізі та структуруванні отриманих даних: укладання таблиць, запов-
нення інтелектуальних карт.

Окрім того, радимо, якщо працюєте з великим за хронометражем
відео, дати його переглянути як самостійну роботу, а обговорити безпо-
середньо на парі. Є моменти і доречного часткового відходу від попе-
редньо створених планів занять, особливо тоді, коли подія цього вима-
гає. Так, у рамках дисципліни «Спеціалізація. Телебачення.
Інформаційне телебачення» було запропоновано студентам провести
групову дискусію на тему «Виїзний ефір ТСН від 3 листопада 2020 року:
особливості, командна робота та виклики», що пов’язано із проведен-
ням ефіру новинної програми з площі Таймсквер у Нью-Йорку у дні пре-
зидентських виборів у Штатах. Було проаналізовано основні елементи
такого нетипового підходу у верстці випуску, розглянуто порядок новин,
роль ведучої, значення прямих включень, ключові теми тощо.

Серед складнощів та викликів дистанційного навчання та викладання
дисциплін, що пов’язані з тележурналістикою, треба виділити такі:

– питання порушення норм академічної доброчесності, зокрема у
проходженні тестів, або виконанні теоретичних завдань;

– як пропонувати студентові відгук на роботу: лише у вигляді комен-
таря до роботи на платформі, чи мотивувати його додатково виходити
на пари, якщо є пропущене завдання та треба захистити проєкт;

– як пропонувати інструктивно-методичній матеріали, наприклад,
техніку запису підводки, закадрового тексту чи робота з програмою
нелінійного монтажу: у «прямому ефірі», у вигляді попередньо підго-
товлених презентацій чи відеолекцій.

Перелік запитань може доповнюватися, адже і запити аудиторії, і стан-
дарти МОН, і навіть умови викладання є більш динамічними, ніж статич-
ними. Це може стати предметом подальших дискусій у професійному
колі викладачів дисциплін, які пов’язані з екранними мистецтвами.
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Юрій ТОВСТОГАН
кафедра кіно- і телемистецтва 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО НАУКОВО-ТВОРЧОГО ЕТАПУ 
РОБОТИ ОНЛАЙН В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ДЛЯ ЗВУКОРЕЖИСЕРІВ

Сучасна ситуація в університетському навчальному процесі є непро-
стою з точки зору нових викликів, пов'язаних з організацією онлайн взає-
модії викладачів і студентів (відсутність реальних можливостей прямих
контактів, які закладено в науково-творчий процес створення мистецько-
го продукту, а саме — передача власного досвіду, через приклали, або
прийоми роботи). Це напряму пов’язане зі специфікою технології ство-
рення мистецького проекту, що насамперед є процесом обміну ідеями і
передбачає очний контакт, невимушену дискусію в творчому колі коман-
ди, яка збирається саме для таких цілей. Навіть онлайн зустрічі не можуть
повністю замінити пряме спілкування творчих людей, в якому й народ-
жується новий мистецький твір з його деталями реалізації та варіантності
в системі вирощування творчого продукту, що є запорукою і гарантом
мистецькості (мистецької вартості) такого продукту та його унікальності.
Обмін творчими енергіями можливий тільки за умови прямого контакту
зацікавлених осіб, що і є частиною, або навіть основою загальнолюдських
засад соціалізації творчих особистостей. 

Необхідність такого аналізу передовсім потрібна для створення і
апробування нових технологій науково-творчої соціалізації, що на прак-
тиці дозволить, без особливої втрати мистецькості (міри мистецької
вартості) творчого продукту, опанувати нову систему гарантій творчого
процесу створення та представлення продукту відповідної якості у від-
повідних промислових стандартах з подальшим виводом творчого про-
дукту на ринок з гарантією його мистецької вартості. Це достатньо
складне завдання лише з тієї точки зору, що ніхто, начебто, не може
гарантувати успішність мистецького продукту на ринку на стадії його
виготовлення. 

Спробуємо довести можливість нового підходу щодо вирішення про-
блеми з достатньою вірогідністю гарантій успішності, що буде зумовле-
но самою технологією створення мистецького продукту, що надають
сучасні технології компілятивного створення мистецького продукту з
новими можливостями редагування, базованими на розробках у
напрямку гуманізації творчих процесів на базі програмного забезпечен-
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ня, а також нових тенденцій в інтелектуалізації самих творчих процесів
від простих операції до допомоги штучного інтелекту у виборі варіант-
ностей визначення особливостей стилю, жанру, відповідно з порівняль-
ним аналізом аналітичних спектрів звучання подібних матеріалів, в від-
носно признаних шедеврах на просторах світового комерційного ринку,
враховуючи видатні приклади, які отримали світові нагороди і визнані
світовими спеціалістами, як шедевральними. 

Для прикладу, візьмемо власні напрацьовані системи і технології, які
базуються на основних принципах мистецького менеджменту (Arts and
Culture Menagement), викладених фахівцем у цій сфері, професором
Денісом Річем ( J.Dennis Rich Columbia College Chicago). Так, є певні
принципи роботи в організації команди фахівців, які мають бути профе-
сіоналами в своїх сферах, або мати свої творчі ідеї і бажання створюва-
ти і реалізувати їх.

Отже, основними принципами роботи в команді мають бути:
1) Натхнення для всієї команди. Формула кожного: “Що це є для

мене?”
2) Добиватися розуміння:

а) цілі;
б) відповідності;
в) відповідальності.

3) Не шкодувати часу на роз’яснення.
4) Залишати простір для творчості.
5) Підтримувати, а не критикувати.
6) Не допускати конфліктів.
7) Вживати відповідні стилі лідерства:

а) делегуючий; 
б) колективний; 
в) роз'яснюючий;
г) директивний. 

Слід зауважити, що відступи в принципах (стилях) лідерства мають
бути поступовими і упорядкованими від одного стилю (способу впливу)
до іншого. Такий системний підхід і порядок відступів дозволить забез-
печити відповідальність членів команди та необхідний контроль над
процесом створення мистецького продукту з гарантією його мистецької
вартості. У будь якому випадку в ситуаціях з відхиленнями від нормаль-
ної і натхненної творчої роботи всієї команди, завжди є можливість
взяти повну або часткову відповідальність на себе, використовуючи від-
повідні стилі лідерства, або це називають ще — технологіями впливу.
Але навіть у несприятливому випадку, лідер має бути готовим взяти на
себе повну відповідальність за створення мистецького продукту на рівні
його компетентності та виконання.

Яким же чином такі принципи роботи пов’язані з навчальним проце-
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сом, особливо коли йдеться про науково-творчі роботи, якими є аудіо-
візуальні твори, або просто аудіопроекти? Під час створення проектів у
режимі віддаленого зв’язку слід врахувати, насамперед, неможливість
повного контролю над процесом запису виконавців (гітара, голос, бас та
інші інструменти), а також прямого контакту з ними під час виконання
своїх партій, як і зі звукорежисером запису. 

Першою необхідною умовою для такої творчої роботи є умова без-
перечної професійної довіри до тих виконавців, з якими планується
співпраця, та їхня згода на роботу в незручних умовах, або віддалену
співпрацю, враховуючи сучасні можливості запису, а також і можливі
перезаписи дублів, або їх варіантів. Сучасні DAW дозволяють записува-
ти всі варіанти дублів на одну доріжку, наприклад голос. Певні версії
програми Cubase Steinberg мали можливості онлайн запису з візуаль-
ним контактом виконавців, але об'єктивні причини, пов’язані з затрим-
кою сигналу, ускладнювали сам процес. Для роботи з виконавцем
необхідно підготувати сесію версійного проєкту, який співпадає з основ-
ним, або є його частиною з необхідною партитурою, якщо це треба,
наприклад для накопичення голосів вокальної групи, або хору.
Основними характеристиками мають бути фіксований темп і тональ-
ність (таким способом  автор статті накопичував вокальні партії для
свого нового масштабного проекту в дистанційному режимі.

Другою необхідною умовою є наявність акустичного демозапису про-
екту з ясною імітацією основних інструментів, особливо вокальних, і, по
можливості, основної партії вокалу, навіть у пілотному режимі, як
обов’язковий елемент розуміння характеру виконавця, його енергетич-
ної подачі, як і основного задуму всього твору. Якщо є можливість,
треба надати всі основні інструменти, що сформують уяву про стиль і
жанр, або клавір твору, якщо йдеться про хорові, або вокальні партії.
Сучасні DAW мають можливість переведення MIDI формату аранжуван-
ня в акустичний формат, файл якого може бути легко переданий через
мережу Інтернет і відтворений на будь-якому смартфоні. Найкращим,
універсальним і найвживанішим є формат mp3.

Третьою необхідною умовою має бути готовність до змін у форматі
або стилі виконання, якщо новий формат відкриває нові можливості,
або навіть змінює небазові засади концепції, форми або жанру твору.
Іноді таке нове бачення відкриває нові мистецькі перспективи, несподі-
вані яскраві грані. Водночас не бажано мати ситуацію, що спричинить
повну зміну концепції твору. На такий випадок, краще замінити вико-
навця, або запропонувати виконавцю зробити самому свій варіант
твору, згідно його концепції. Так можна уникнути конфлікту інтересів і
отримати два варіанти в стильових або жанрових відмінностях, зреш-
тою, мати можливість оцінити ступінь такого ризику, враховуючи, що
інший варіант має бути під повним контролем ініціатора змін, врахо-
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вуючи і фінансову сторону проблеми. Як правило, ініціатор інновацій
відмовляється від повного фінансування своїх ідей.

Для прикладу наведемо результати такого стилю роботи над про-
ектом в співавторстві з Олександром Бабаком, який надав основні ідеї
музичних тем, а реалізацію, в яку входила композиція, аранжування,
запис всіх інструментів, окрім основного вокалу, DEMO якого було пере-
дане по Вайберу, як основну ідею, та було реалізовано віддалено в
непростих умовах.

Такий досвід дистанційної роботи над новими творчими проектами
може бути дуже корисним для студентів, особливо для випускників, які
мають готувати свої дипломні проекти в умовах пандемії, іноді не
маючи достатньо технічних засобів для їх реалізації. Маючи сучасні
комунікаційні можливості, завжди можна реалізувати свої проекти
через дистанційно орієнтовані платформи, враховуючи технології DAW
(Digital Audio Workstation) або монтажні станції, які базуються на тих же
принципах що і DAW. Деякі дистанційні платформи підтримують муль-
тиканальне введення і виведення звуку, що дозволяє використовувати
їх у дистанційних лекціях, практичних або лабораторних заняттях. 

Сучасні комп'ютери, навіть найпростіші з notebook, дозволяють реа-
лізувати свій задум в тій формі, яка може бути достатньою для розумін-
ня цілей, завдань, ідей і також основного задуму реалізації творчого
проекту в достатній формі для захисту дипломної роботи для випускни-
ків і курсової роботи для інших груп і  курсів. 

Показово, що для тих студентів, які не мають нічого, окрім мобільно-
го телефону, але мають бажання активної участі в творчому мистецько-
му проекті, це і є рішенням проблеми, і вони можуть брати безпосеред-
ню участь у створенні й реалізації своїх задумів. Це може мати форму
пропозицій і корегуючих ідей через онлайн платформи. Така присут-
ність буде віртуальною, але безпосередня участь у проекті через доступ
до екрану основного комп’ютера, наприклад викладача, є гарантова-
ною. Цим способом можна буде допомогти таким студентам бути при-
сутніми в процесі віддалено, але бачити весь ланцюжок технологічної
реалізації мистецького проекту. А сам студент може набути відповідних
навичок у роботі над творчими проектами, що є одним із основних
завдань і метою навчального процесу. 

Якщо ж студент не зможе представити свій проект як оціночний
матеріал для того, аби набрати певну кількість балів, то його безпосе-
редня участь у проекті, а також висловлені ідеї, зауваження, концепції
тощо, можуть бути враховані як активність і креативність, що є також
одним із завдань навчального процесу. Така участь і набуття навичок у
творчій роботі з викладачем, або майстром, є достатньою в набутті
необхідного досвіду, хоча він і є віртуальним, але корисним для подаль-
шої практичної роботи в реальних умовах. Набуті віртуальні навички
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обов’язково спрацюють у подібних реальних ситуаціях. 
Для закріплення таких навичок студенту достатньо представити ана-

літичну роботу, в якій може бути описаний сам проект і робота над його
реалізацією. Особливо важливо розуміння етапів самого творчого про-
цесу, його цілей і послідовності технологічного ланцюжка, який гаран-
товано виводить проект на фінальну стадію і виводу проекту в проми-
словому стандарті. Такий спосіб навчання надає унікальний досвід
роботи в дистанційних умовах, що дозволяє проводити лекції, практич-
ні та лабораторні заняття з гарантованим результатом по набуттю прак-
тичних навичок для студентів, які реально бажають навчитися мистець-
ким технологіям. Єдиною необхідною умовою такого навчання є актив-
ність студентів і щире їхнє бажання опанувати всю складність і різнома-
нітність технологій втілення творчих задумів у реальний мистецький
продукт з гарантованою часткою мистецькості (мистецької вартості), яка
напряму залежить від щирості бажань навчитися і бути самореалізова-
ним. 

У сучасному світі саме самореалізація і є основним критерієм успіш-
ності людини, тому такий підхід у навчанні дозволяє допомогти студен-
там набути відповідних навичок, які потім нададуть багато можливо-
стей для подальшого розвитку і, що головне для творчих людей, а зву-
корежисура є однією з таких, бути затребуваним на сучасному просторі
ринку праці, або, якщо йдеться про творчий простір, бути креативним і
успішним, що особливо цінується суспільством.

Сучасна реальність дуже непередбачувана, іноді ми не можемо
гарантувати своє майбутнє навіть на достатньо недовгий період часу,
але все ж є багато сучасних можливостей, що би наші задуми, ідеї або
технології могли гарантувати їх довге життя і це може бути корисним
набуттям для інших поколінь. 

Змінюється мода, стилі, жанри, способи передачі інформації, але
найціннішим в цьому калейдоскопі є саме життя та інформація. Якщо
життя має певний виділений для себе проміжок часу, то інформація має
сталі тенденції до поширення через специфічні засоби і різними спосо-
бами, серед яких є і мистецтво. 

Особливостями звукових мистецтв (музика, інтонація, гармонія) є те,
що вони діють безпосередньо на чуттєву складову людської підсвідо-
мості, й реакція на їх дію є безпосередньою. Ми реагуємо на інтонацію,
консонанси і дисонанси, генеруючи миттєву безумовну реакцію. Тому
набуття правильних професійних навичок є гарантією і успішності, й
самореалізації для творчої людини, яка має бути і самодостатньою.

Враховуючи практику дистанційного навчання, маємо відзначити
важливість практичного слухового досвіду, базованого на відповідних
сучасних технологіях (DAW), які дозволяють отримати слуховий аналіз
еталонних збалансованих прикладів творів у відповідних технологіях,
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які стимулюють повторити і отримати практичний результат через прак-
тичні навички в роботі над подібними мистецькими проектами, як вико-
навців, так і інших: від генератора ідей – продюсера реального мистець-
кого проекту. Єдиною умовою для такої самореалізації є щире бажання
навчитися і наполегливість в досягненні своїх цілей.

Ігор ТОЛСТИХ
кафедра кіно- і телемистецтва 

НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК 
ТЕХНОЛОГІЯ ОНЛАЙН-ПЕДАГОГІКИ

Проблема онлайн-педагогіки, яка постала в зв’язку з пандемією
Covid-19, здається приниципово новою, однак витоки можливих техно-
логій її функціонування об’єктивно пов’язані й з процесами становлен-
ня інтерактивного телебачення та інтерактивного інтернет-відео.
Мається на увазі проблема взаємодії глядачів із мовником в режимі
реального часу, зокрема, властива соціальним мережам.

Форми інтерактивності, які використовуються сучасним українським
телебаченням, досить розповсюджені та різноманітні. Насамперед, це
використання телефону. За його допомогою телеканали під час транс-
ляції програм у прямому ефірі можуть включати коментарі глядачів. Або
надавати можливість задавати запитання під час бесіди в студії.

За допомогою телефонного зв’язку проводяться інтерактивні опиту-
вання на заздалегідь підготовлені запитання. Таку форму практикує
телеканал «Прямий» під час ток-шоу «Дзвінок» та «Час пік». За допо-
могою телефонного голосування користувач певною мірою може впли-
вати на зміст програм, їх подальший розвиток. Це характерно для таких
телевізійних шоу як «Танці з зірками», «Голос країни», «Битва екстра-
сенсів». Поки йде ефір, глядач отримує можливість визначати те, що
буде відбуватися в майбутньому. Наприклад, проголосувати за тих, хто
залишиться в шоу. 

З 2000-х років на телебаченні активно практикуються інтерактивні
ігри, органічним складником яких є дзвінки до студії з відповідями на
різноманітні запитання та отримання призів. Зокрема, активно викори-
стовує в програмах розважальні телевізійні ігри з елементами інтерак-
тивності телеканал «1+1»: для участі в телевізійній лотерейній грі «Лото-
Забава» необхідно було зателефонувати до студії, починаючи з початку
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трансляції розіграшу, а також до вечірнього суботнього ефіру наступно-
го тижня. Безумовно, що така «пролонгація» можливих дзвінків сприяє
ситуації обговорення глядачами власних планів на участь та посилює
зворотній зв’язок.

Серед різних «приманок» інтерактивного спілкування з глядачем, а
це важливий чинник успіху ранкових інформаційно-розважальних про-
грам, – призи за відгадування загадок, квитки на концерт або ж просто
можливість на всю країну сказати все, що ти думаєш з будь-якого при-
воду. 

Окрім телефона для інтерактивного зв’язку з глядачем телеканали
використовують власні сайти або соціальні мережі. Сьогодні глядачі
мають можливість висловлювати свої думки, а також визначати рейтинг
учасників програми в чаті або на сайтах телепрограм. Саме так це від-
бувається в ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі
«Україна». Глядацька аудиторія програми налічує до півмільйона осіб. В
нижньому правому куті телевізійного кадру розташоване коло з поточ-
ними результатами голосування глядачів. Це дає можливість і ведучо-
му, і учасникам програми оперативно відстежувати реакцію глядачів. 

Глядацька активність у ході обговорення телепрограм на сайтах теле-
компаній також є важливим чинником вдосконалення телевізійного
мовлення, оскільки дозволяє оперативно відстежувати тенденції сприй-
няття телепрограм.

Однак найцікавіші та найефективніші типи інтерактивності на укра-
їнському телебаченні зовсім нерозвинуті через, переудсім, економічні
причини. Наприклад, така форма інтерактивності, коли глядачам про-
понується взяти участь у обговоренні розвитку драматургії сценарію
серіалу в наступному сезоні, тим більше, в наступній серії.

Природно, що ця діяльність не має прямого відношення до онлайн-
педагогіки, однак суттєво те, що сучасні карантинні процеси, які зму-
шують людей все більше переходити на онлайн-спілкування та онлайн-
прийняття рішень, суттєво формують процеси людського мислення та
суспільної активності, пов’язані з різними формами інтерактивності.
Окремі технології таких форм об’єктивно можуть запроваджуватися і в
ході онлайн-навчання.

Зокрема, чи не найскладнішим завданням навчального процесу в
онлайні, є спільний аналіз студентами та викладачем екранних робіт,
особливо на ранніх етапах навчання.

Здебільшого сучасним студентам, які, на жаль, майже не отримують
в середній школі навичок спільного обговорення певних проблем та
навчальних робіт, дуже складно охопити в пам’яті весь обсяг екранного
твору та оперативно розібратися в його структурі та застосованих вира-
жальних засобах. Цей недолік можна успішно подолати, якщо в ході
демонстрації на інтернет-платформі навчання студенти будуть в чаті
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безпосередньо реагувати на ті чи інші складники навчального екранно-
го твору, які викличуть їхню реакцію.  Пропонуючи конкретні рішення
автор може безпосередньо в ході занять скоротити якісь фрагменти,
або в монтажній програмі додати якесь умовно-тематичне зображення.
Звісно, за своїм бажанням. У будь-якому разі накопичення в ході пере-
гляду нехай суб’єктивних, але щирих пропозицій вже дає можливість
дієвого інтенсивного обговорення екранної роботи. Не виключена
також комунікація студента з викладачем за допомогою телефонного
зв’язку у випадках технічних проблем зі звуком у мережі, що є
достатньо поширеним явищем. Така ж технологія зворотнього
інтерзв’язку може використовуватися для колективного навчального
перегляду професійних фільмів і телевізійних програм. Тобто, студенти
можуть письмово задавати питання в чаті, аби не заважати загальному
перегляду. Завдяки цьому викладач має змогу поступово накопичувати
питання і формувати на них відповіді. 

Дієвим може стати подібне інтерактивне спілкування і тоді, коли сту-
денти перед камерою демонструють певні акторські вправи, етюди.
Використовуючи його, викладач має змогу обирати кращі варіанти
корегування виконавських дій, активно залучаючи до цього студентів.

Створення дієвої атмосфери співтворчості особливо важливе в
період онлайн-викладання в навчальних групах майбутніх режисерів та
сценаристів, які повинні набути в університеті навички дійсно колектив-
ної творчо-виробничої праці.

проф. Роман ШИРМАН
кафедра кіно-, телемистецтва 
факультету кіно і телебачення

Київського національного університету культури і мистецтв

ЕКРАННІ РЕЖИСЕРСЬКІ РОБОТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Пандемія, тимчасовий перехід на дистанційну форму навчання
значно вплинули на перебіг навчального процесу режисерських май-
стерень. Особливо це стосується виконання практичних екранних робіт.
Ситуацію ускладнили від’їзд студентів з Києва, відсутність у режисера
знімальної групи та звичної технічної бази виробництва. 

Це змусило переакцентувати навчальні завдання на такі, що мож-
ливо відзняти самостійно, виходячи з ситуації, що склалася. Водночас,
саме ці обставини спровокували на те, аби звернути особливу увагу на
деякі надзвичайно важливі речі, які у звичних умовах іноді залишають-
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ся на другому плані.
Те, що відбувається поруч – у власній кімнаті, за вікном квартири, за

стіною, те, що приховане у старих сімейних альбомах, у забутих валізах
на горищі – здатне стати матеріалом найрізноманітніших фільмів. Вони
можуть бути вирішені у будь-яких видах кіно: документальному, ігрово-
му, анімаційному і у найрізноманітніших жанрах. Неочікувана і приму-
сова вимога побути певний час наодинці з собою – це не лише випро-
бування, а й шанс пригадати чи віднайти щось таке, що не буде запо-
зиченим з інших фільмів, телепрограм чи інтернету. 

Створення фільмів за вкрай обмежених умов – це своєрідний твор-
чий виклик, що додає певного азарту і драйву. Доведено, що саме у
подоланні перешкод можуть народжуватися яскраві, оригінальні авто-
рські проекти.

Досвід класиків, яким за різних причин доводилося працювати в
самоізоляції, демонструє, що їхнє (добровільне, а інколи примусове)
затворництво призводило до видатних творчих результатів. Вільям
Шекспір під час самоізоляції (епідемія чуми) написав «Короля Ліра» та
«Макбета», Олександр Пушкін (епідемія холери) написав останні глави
«Євгена Онєгіна» та «Маленькі трагедії». Видатні літературні твори були
написані в лікарні, у в’язниці та на засланні. Письменник Джордж
Мартін (за його творами був зроблений серіал «Гра престолів») в одно-
му з інтерв’ю свідчить, що для нього 2020 рік був чи не найпродуктивні-
шим, і це – значною мірою – завдяки вимушеній самоізоляції, яка допо-
могла не відволікатися від літературної роботи.

Але чи можна порівнювати творчість письменника, якому самоізоля-
ція здатна навіть допомогти, з роботою режисера? Чи може режисер
працювати за умов майже повної ізоляції і відсутності знімальної групи?

Власну вичерпну відповідь на це питання дав свого часу відомий
іранський режисер Джафар Панахі. За свої політичні переконання він
був засуджений до шести років ув’язнення. Йому було заборонено про-
тягом двадцяти років писати сценарії та знімати фільми, давати інтерв’ю
і виїздити за кордон. В очікуванні результатів апеляції, перебуваючи під
домашнім арештом, за допомогою телефону та камери, він відзняв у
себе в квартирі фільм під назвою «Це не фільм» (2011). 

Режисер прагнув передати відчуття і емоції людини, ізольованої від
світу, позбавленої улюбленої праці. А головне – він спробував розпові-
сти про свій фільм, який планував незабаром відзняти. І не лише розпо-
вісти, а й розіграти його перед глядачами. Він за допомоги скотчу роз-
мічає на підлозі уявні декорації. Розповідає про героїв. Показує, де має
бути дівчинка (героїня). Де розташується хлопчик. Що робитиме тітка
дівчинки. Стілець перетворюється на вікно. Режисер грає за різних пер-
сонажів. У якійсь момент автор фільму впадає у розпач, бо розуміє, що
в такий спосіб вкрай важко передати глядачам свої творчі наміри.
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Джафар Панахі переглядатиме свої старі фільми, критично коментуючи
деякі епізоди. Вночі спуститься у ліфті і на декілька хвилин визирне на
двір. Десь вдалині чуються вибухи петард. Це якісь сміливці святкують
заборонений у країні Новий рік.

Дослідниця документального кіно Зара Абдуллаєва зазначає: «Це не
фільм» – свідчення режисерської волі Панахі та його здатності зробити
фільм «із нічого». Де пролягають горезвісні межі між кіно/не кіно, доку-
ментальними і постановочними кадрами? Чи суттєві вони, чи насправді
притаманні самій природі кіно?.. [1].

Флешка з фільмом Панахі була таємно вивезена з Ірану і з великим
успіхом  показана на Канському кінофестивалі.

Критик і кінорежисер Станіслав Битюцький наголошує: «Зроблений
практично з нічого, на порожньому місці з підручних засобів, «Це не
фільм» є продуманою історією, з майстерними мізансценами, безліччю
прихованих відгалужень, і чіткою триактною структурою, де в кожному
з актів змінюється точка зору і роль самого Панахі» [3].

В навчальних програмах кафедри кіно-,телемистецтва факультету
кіно і телебачення Київського національного університету культури і
мистецтв під час жорсткого карантину відбулися зміни і з’явилися
завдання щодо створення ігрових і документальних фільмів, не виходя-
чи з власної оселі. Серед створених студентських фільмів чимало таких,
що творчо розкривають ситуацію, в якій опинилося людство і безпосе-
редньо самі режисери. Це і трилери про атаку загадкових таємничих
вірусів, і ліричні мелодрами про розлучених карантином закоханих, іро-
нічні роботи про страждання людей, що несподівано опинилися
наодинці із собою, про дивовижні старі речі та інші загадки, які ховали-
ся у власній квартирі. 

Ми вже зазначали, що перебування на самоізоляції дає (серед іншо-
го) можливість уважно придивитися до членів своєї родини і саме тут
знайти чимало цікавого, хвилюючого і навіть вражаючого. Досвід
багатьох професійних режисерів свідчить про плідність таких пошуків.

Валентин Васянович, який у своїх документальних проектах неодно-
разово звертався до зйомки членів своєї родини, свідчить: «Так сталося,
що в фільмі «Присмерк» я зняв ту саму героїню, що й у фільмі «Старі
люди», тільки на 10 років пізніше. Це моя тітка… Ну, з родичами най-
простіше – вони знають тебе з дитинства, вони тебе пускають одразу в
своє життя і розкриваються перед тобою, бо знають, що ти їх не обра-
зиш» [4]. Валентин Васянович вважає, що це перевірений спосіб зроби-
ти гарне документальне кіно. Родичі або друзі – це люди, які здатні
перед тобою бути щирими. Чужа людина не дозволить собі того, що
рідні можуть продемонструвати на екрані. Васянович знімає своїх ге-
роїв, не приховуючи камеру. Привчає їх до того, що камера завжди
поруч. І за деякий час її перестають помічати. Режисер розповідає, що
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він ніколи голосно не кричить: «Дубль перший! Почали!». Коли всі
сідають обідати, він теж сідає, але трохи збоку. Ставить штатив, вмикає
камеру і робить те, що й усі інші. Фільм «Присмерк» (2014) був водно-
час ліричним та драматичним відеоспостереженням за життям двох
сільських жителів – старенької бабусі та її вже немолодого сина. Цей
фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі був визнаний най-
кращим українським повнометражним фільмом 2014 року.

Фільм Віталія Манського «Рідні» (2014) розповів, як війна відбилася
на родині режисера та їхніх взаємостосунках, адже його рідні мешкають
у Львові, Одесі, на Донбасі, в Криму.

Фільм Віктора Косаковського «Свято» (2005) відзнятий в квартирі
режисера в ті хвилини, коли його маленький син вперше бачить своє
віддзеркалення у дзеркалі. Це, за свідченням вчених, один з дуже важ-
ливих моментів у житті кожної людини.

Інгмар Бергман згадував: «Пару років тому я зробив невеликий фільм
про обличчя моєї матері. Знімав я восьмимілліметровою камерою зі
спеціальним об’єктивом. Через те, що по смерті батька я викрав усі
сімейні фотоальбоми, нестачі матеріалу не було. Фільм розповідав про
обличчя матері, про обличчя Карин – від першої фотографії у трирічно-
му віці до останньої – на паспорт, зробленої незадовго до рокового
інфаркту. День за днем я вивчав крізь збільшуючий об’єктив сотні фото-
графій: горда улюблениця старіючого батька – гордовито-люб’язна шко-
лярка зі своїми подругами в начальній школі тітки Рози, 1890 рік, дів-
чинка болісно скорчилася – вона вдягнена у великий вишитий фартух, а
подруги без фартухів…» [2]. Бергман без жодних слів простежує, як
трансформувалося це дівоче обличчя. Ось його мати – медсестра. Ось
вона з батьком – дві однаково самотні душі, що не мають жодної точки
дотику. Єдина фотографія, де вона сміється – із собакою. Ось парадні
столичні фотографії. Ось мати вже майже розчиняється у великому
родинному колі. Ось вона хвора. Бергман вибудовує справжній роман у
своєму чотирнадцятихвилинному фільмі «Обличчя Карин», що був
визнаний найкращим документальним фільмом Чикагського міжнарод-
ного кінофестивалю у 1986 році.

Талановиті професійні режисери начебто на дуже вузькому «родин-
ному» сегменті кіно здатні створювати глибокі вражаючі твори.

Практика доводить, що режисери-студенти, опинившись в незвичній
ситуації зйомок в обмеженому просторі, де об’єктами скоріше за все
можуть бути вони самі або члени родини, найчастіше розпочинають з
доволі банального. Перше, що спадає на думку: нудьга, самотність, роз-
лука з друзями, нескінченні телефонні розмови, обмін повідомлен-
нями, роздратування через оточуючих, мрії про кафе та розваги, невда-
лі спроби вивчити англійську мову, боротьба з надмірною  вагою і
страждання через втрату привабливих фізичних кондицій. Але якщо від
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цього перейти до більш серйозних роздумів, то можна віднайти і від-
творити на екрані набагато цікавіші і важливіші речі.

Єлізавета Пилюгіна зробила фільм «В гостях вдома» про підлітка, що
приїздить з кадетського корпусу додому. Він щасливий, що має змогу
побачити близьких, сповнений надій на зустрічі з друзями і безтурботні
дні, позбавлені військової дисципліни. Але вже в першому епізоді, в
машині, на шляху додому вислуховує розлогі нотації від батька (згодом
ми дізнаємося, що це вітчим) щодо поганих оцінок. Вдома потік без-
апеляційних зауважень та претензій до хлопця стає безперервним. Те,
що відбуватиметься з юним кадетом перетворює його приїзд додому на
справжню драму. Він зайвий у рідній сім’ї. На нього ніхто не звертає
уваги. Мати весь час заклопотано порається по господарству. Вітчим
шукає найменшої нагоди, аби до чогось причепитися. Хлопець захворів,
погано себе почуває, але його змушують збиратися та їхати з родиною
до села за 250 кілометрів. Треба допомагати там по господарству. 

Герой фільму розмірковує на камеру про те, що їхня родина схожа на
футбольну команду, де гравці не розуміють один одного. Тому й гра не
виходить. Він сумує за домом, а приїхавши, мріє негайно втекти звідси.
Як це зробила його старша сестра (яка знімає цей фільм). Єдина люди-
на, що його по-справжньому любить, – це бабуся. Вона його ніколи не
сварить, жаліє і гостинно зустрічає. І це викликає страшенні ревнощі
батьків. Хлопець не хоче ображати маму, зізнається, що, напевно, він
ще малий, і не все розуміє. Тому кожного разу, як тільки в родині через
нього виникає черговий конфлікт, він одразу просить вибачення, аби
припинити безглузді та зайві розмови.

Фільм Поліни Піскової «Великий геній» теж про власну родину.
Головна героїня – дівчинка-п’ятикласниця. Надзвичайно щира, розум-
на, дотепна, вона має серйозні проблеми. Їй надзвичайно важко
запам’ятовувати деякі речі – вірші, таблицю множення. Мати, яка
невтомно намагається подолати ці негаразди, впевнена, що ці вади
можна подолати, її надихає досвід Ейнштейна, Маяковського, Волта
Діснея. 

Вона втішає вчительку, яка відмовилася працювати репетитором
доньки: «Молода вчителька була у відчаї вирішила, що це проблеми з
нею, що вона не вміє викладати. А я знаю, що проблема з дитиною…».
Ми бачимо маленьку героїню у різному стані – від ейфорії та цілковито-
го щастя, коли клас аплодував її успіху біля дошки під час уроку (вона
сама іронічно називає себе «великий геній»), до сліз і розпачу, коли не
може вивчити напам’ять невеличкий вірш.   

Це фільм про те, як дитина намагається подолати труднощі, присто-
суватися до існування в світі, де для будь-кого, окрім неї, не є пробле-
мою розібратися з циферблатом годинника. Дитина винаходить безліч
варіантів, як опанувати ситуацію. Наприклад, розкладає у різних місцях
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таблиці множення – адже може виникнути необхідність щось підраху-
вати, а вона вивчила таблицю множення лише на одиницю та на
дев’ять. Фінальний епізод фільму: дівчинка прямує до школи. Вона без-
упинно і наполегливо повторює вголос заданий вірш. Махає рукою
сестрі, яка все це знімає, і біжить до школи. Над будівлею школи висять
важкі чорні хмари.

У фільмі Валерія Гриші (він зроблений на межі документального та
ігрового кіно) «Великдень» бабуся режисера, що живе у власному
будинку, порається по господарству. Вона готується до свята, яке планує
провести з дітьми та онуками, що традиційно мають завітати до неї на
Великдень. Але карантин руйнує всі плани. Телебачення демонструє
кадри про порожні прилавки магазинів, паніку в місті у зв’язку з каран-
тином і локдауном. Холодильник на охайній кухні бабусі майже порож-
ній. Новини на екрані телевізора стають все загрозливішими. Бабуся
вдягає захисний костюм, маску, окуляри і виходить з хати. Наче астро-
навт на невідомій планеті, вона переходить через двір і дістається до
льоху. Там у неї величезні стелажі з найрізноманітнішими заготовками.
Як казала їй сусідка, в разі ядерної війни, вона може нагодувати все
село. 

Бабуся готує святковий стіл. Сідає перед своїми стравами. І вмикає
айфон, розташований на столі. Вона бачить своїх рідних, що сидять за
своїм столом, який є нібито продовженням її власного. Вони вітаються,
тягнуться один до одного, і синхронно розбивають яйця, приклавши їх
до екранів своїх айфонів. Цей фільм отримав Приз глядацьких симпатій
та Спеціальну відзнаку журі на Київському фестивалі короткометражно-
го кіно «Відкрита ніч» 2020 року.

Андрій Дацюк під час пандемії зняв два студентських навчальних
фільми – про те, як він вперше в житті власноруч копав вигрібну яму
біля хати (ця історія перетворилася на трагікомічний твір про сучасного
Сізіфа) і про загадковий потойбічний світ, сповнений подій, драм,
народження і смерті, що відкривається оку, якщо уважно придивитися
та наблизитися впритул до криги на дверях власного льоху. 

Документальні фільми – це лише частина того, що можна відзняти за
скрутних умов самоізоляції. Це доволі швидко продемонстрували кіне-
матографісти-професіонали.

Платформа Netflix об’єднала вісімнадцять відомих сучасних кіноре-
жисерів і операторів, які створили і виклали на неї свої фільми, зробле-
ні під час самоізоляції. Вони відзняті здебільшого телефонами і за допо-
моги членів родини. Попри спартанські умови виробництва, багато
фільмів цього чилійсько-італійського проекту яскраво демонструють
творчий пошук, фантазію та високий фаховий рівень митців. 

Збірка фільмів під назвою «Homemade» (2020) об’єднала твори, зроб-
лені майже в усіх існуючих видах та жанрах кіно. Серед них – ігрові
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драми, комедії й мюзикл, документальні спостереження та авторські
монологи, навіть ляльковий фільм. Режисер Паоло Соррентіно, автор
відомих ігрових фільмів, серед яких «Молодість» (2015), телесеріали
«Молодий папа» (2016), «Новий папа» (2019), власноруч зробив ляль-
ковий фільм. 

Дві сувенірні фарфорові ляльки Папи Франциска і Королеви
Єлизавети ІІ нібито зустрічаються у Ватикані і через коронавірус певний
час мають провести разом. Виявляється, що прототипи ляльок дуже
самотні. Вони, розмірковуючи про різні важливі речі, помандрують по
Ватикану (оселею режисера), відпочинуть біля басейну (умивальник ре-
жисера), ляжуть спочивати (у ліжко режисера). 

Ігровий фільм чилійського режисера Пабло Ларраїна розповідає тра-
гікомічну  історію старого ловеласа, наляканого хворобою, який за
допомогою скайпу знаходить колишніх коханок, яких покинув кілька
десятиліть тому. Він просить у них вибачення і марно  благає співчуття
та допомоги. 

Фільм Надін Лабакі та Халеда Музанара – це документальне спосте-
реження за маленькою дівчинкою, яка втомилася сидіти вдома і в кабі-
неті батька вигадує фантастичну історію про свою родину та казковий
світ, куди вона нібито потрапила. 

Документальна сповідь китайсько-канадійського режисера Джонні
Ма – це звернення до матері. Режисер  перебуває зі своєю дружиною та
дітьми у Мексиці, де застряг на карантині. Там у помешканні друзів він
готує улюблену страву своєї мами. У День матері режисер на камеру
веде з мамою щиру і болісну розмову. Він зізнається, що не може забу-
ти їхню останню зустріч. Тоді мати сказала, що його дружина та діти
назавжди залишаться для неї та їхньої китайської родини чужими. Бо
вони інші. Вражений та засмучений режисер шукає аргументи, намага-
ється щось довести матері. Але наприкінці цього маленького фільму
каже, що мама цей фільм все одно ніколи не побачить і про його слова
не дізнається. Адже вона не дивиться Netflix. 

Режисер Себастьян Леліо створив мюзикл про жінку на самоізоляції.
Героїня на початку своєї арії співає про те, що не розуміє, навіщо режи-
сер обрав такий дивний жанр і чи є таке рішення доцільним.

Ця збірка наочно продемонструвала широкий діапазон можливостей
творчої роботи режисерів під час ізоляції, коли автори позбавлені звич-
них умов роботи та допомоги висококваліфікованих співробітників.

Інгмар Бергман сорок років тому зробив документальний фільм про
свою матір виключно на фотографіях із сімейного альбому. Ален Жобер
створював видатні фільми про живопис у циклі «Палітри» (1988-2003),
багато з яких були побудовані лише на якійсь одній картині, і не місти-
ли жодних інших кадрів, окрім розкадровки полотна художника. Віктор
Косаковський відзняв фільм «Тихіше!» (2003), в якому камера, встанов-
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лена на підвіконні, спостерігала за подіями, що відбувалися у провулку
за вікном. Вражаючий результат призвів до появи різноманітних варіа-
цій на цю тему. Федеріко Фелліні в книзі «Робити фільм» писав:
«Ідеальних умов для створення фільму не існує, точніше, умови завжди
ідеальні, бо саме вони врешті-решт дозволяють тобі зробити його
таким, яким він стане... Всілякі несподіванки не лише урізноманітнюють
мандрівку, вони і є самою мандрівкою» [5].

Створення екранних робіт на обмеженому просторі під час каранти-
ну є не лише вимушеною спробою якимось чином вийти зі скрутного
становища. Це шанс заглибитися у простір та матеріал, які за інших умов
могли залишитися поза увагою митця. А також це надзвичайно корис-
ний досвід у подоланні перешкод, що знадобиться кожному режисеро-
ві у подальшій самостійній роботі.
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Шевченка, член Національної спілки театральних діячів України;

Анастасія Іванівна ЛИТВИНЕНКО
Кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри кіно- і

телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка;
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Аліна Олександрівна МИСЕЧКО
Тележурналіст, телеведуча, кандидат наук із соціальних комунікацій,

викладач кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка;

Леонід Петрович МУЖУК
Режисер, сценарист, продюсер, професор кафедри кіно- і телеми-

стецтва Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка, Народний артист України, лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка, член Національних спілок журналістів
та кінематографістів України;

Сергій Миколайович ПОЛЕШКО
Кінорежисер, сценарист, викладач кафедри кіно- і телемистецтва

Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка, член Національної спілки журналістів України;

Людмила Григорівна ПОНОМАРЕНКО
Професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри

кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка;

Світлана Геннадіївна ПОРОЖНА
Режисер кіно і телебачення, викладач кафедри кіно- і телемистецтва

Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка, член Національної спілки журналістів України;

Тетяна Арнольдівна РОГОВА
Кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри

журналістики факультету журналістики Запорізького національного уні-
верситету;

Дмитро Захарович САННІКОВ
Оператор кіно і телебачення, викладач кафедри кіно- і телемистецт-

ва Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка, член Національної спілки кінематографістів України;

Юрій Георгійович ТОВСТОГАН
Композитор, музикант, викладач кафедри кіно- і телемистецтва

Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка, член Правління Спілки звукорежисерів України 
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Ігор Михайлович ТОЛСТИХ
Заслужений журналіст України, сценарист, режисер, викладач кафед-

ри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка, член Національної спілки журналістів
України

Роман Натанович ШИРМАН
Заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної

академії мистецтв України, кінорежисер, професор, завідувач кафедри
кіно-, телемистецтва факультету кіно і телебачення Київського націо-
нального університету культури і мистецтв, член Національної спілки
кінематографістів України.
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