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ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В
УНІВЕРСИТЕТІ
Стрімкий розвиток інформаційного суспільства обумовив формування
принципово нового типу культури, яка отримала назву екранної. Даний тип
культури заснований на створенні системі площинних («екранних»)
зображень, котрі імітують дії та усну мову персонажів. Матеріальним
носієм такої культури є екран. До складу сучасної екранної культури
входять мистецтво кіно, телебачення та відео, в сукупності позначені як
екранні мистецтва (Безклубенко, 2004).
Питання сутності екранних мистецтв, складові художньої мови
екрану, психологічні та педагогічні аспекти впливу екранних творів на
людину є достатньо вивченими. Основи теорії екранних мистецтв закладені
в працях О. Аронсона, С. Безклубенка, В. Горпенка; теоретичну основу
наукових досліджень з психології мистецтва складають роботи Л. Виготського, О. Леонтьєва, Б. Теплова; інтегровані художньо-педагогічні технології
з використанням комплексу мистецтв розроблені Г. Падалкою, О. Щолоковою, Л. Масол, Н. Миропольською; вагомим теоретичним доробком є
дослідження К. Разлогова, Н. Рижих, А. Федорова, присвячені визначенню
компонентів та технологій медіа-освіті в контексті розвитку світових
освітніх тенденцій.
Метою нашої роботи є аналіз екранних мистецтв в структурі
професійної підготовки студентів творчих спеціальностей в університеті.
Питання екранних мистецтв у структурі професійної підготовки
студентів творчих спеціальностей завжди привертали до себе увагу
фахівців. Значний інтерес у цьому сенсі становлять праці, що містять
узагальнення творчого досвіду митця. Зазначені узагальнення стосуються
багатьох аспектів фахової роботи зі створення кінострічок, зокрема роботи
над сценарієм, принципів добору акторів, формулювання режисерських
завдань, організації зйомок (Іллєнко, 1999).
У змісті робіт неодноразово підкреслюється значно більший,
порівняно з іншими видами мистецтв, вплив кіноекрану як на окрему
особистість, так і на суспільство в цілому. Можливості подібного впливу
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закладені в естетиці екранного зображення. Завдяки об’єднанню на екрані
слова, дії, звуку та зображення кіно є потужним художньо-інформативним
видом мистецтва, зверненим насамперед до людських емоцій. Синтетична
мова екрану дозволяє створити ілюзорний аналог дійсності, звернений до
почуттів масового глядача. Численні кінофільми пропонують глядачам
еталонні образи героїв, моделі людської поведінки, зразки стилів життя.
Популяризуючи на екрані авторське бачення подій, той чи інший тип героя,
кіно викликає в масового глядача бажання щодо наслідування екранним
образам.
У наш час завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій
екранні зображення вийшли за межі мистецтва кіно і поширились на
більшість сфер людського життя. Отже, в ході опанування курсом історії та
теорії екранних мистецтв студенти зможуть ознайомитись з історією видів і
жанрів кіно, творчістю видатних діячів мистецтва кіно; на основі здобутих
знань студенти мають можливість сформувати розуміння екранних
мистецтв як форм культурної творчості в широкому гуманітарному
контексті, усвідомити сутність і види професійної діяльності в галузі
екранних мистецтв, оцінити результати творчої діяльності в галузі екранних
мистецтв та усвідомити її можливі соціальні наслідки.
Найстарішою формою екранної культури й одночасно одним із
перших проявів масового мистецтва є мистецтво кіно. На початку свого
виникнення мистецтво кіно синтезувало виразні можливості літератури,
живопису, музики, театру і сформувало новий засіб передачі художньої
інформації - мову екрану. Упродовж минулого століття зображувальновиразні можливості мистецтва кіно постійно розширювались. Відповідно
мова екрану ускладнювалася, образи кіно ставали більш змістовними, а
тематика кінострічок ускладнювалася.
Кіномистецтво у своїх кращих творах поступово долало межі суто
розважальних жанрів, намагаючись об’єднати масовість з певною етичною
спрямованістю. На цьому шляху режисери починали з переосмислення вже
існуючих жанрів кіно, наповнювали їх новою змістовністю. Прикладом
такого підходу був пригодницький фільм Олександра Довженка «Сумка
дипкур’єра». Ця німа кінострічка, створена наприкінці 20-тих років
минулого століття «розширила» межі пригодницького жанру і стала
першим в історії українського кіно прикладом жанру політичного
детективу. Іншим напрямком розвитку художнього кіно була екранізація
літературної класики. Для розширення діапазону жанрів режисери
художнього кіно зверталися до втілення героїчних подій національної
історії, створювали зразки поетичного, лірико-психологічного, пригодниць
кого, біографічного кіно. Самостійним напрямком розвитку світового кіно
були жанри комедійного, музичного кіно, екранізація оперної класики.
Жанри музичного кіно сприяли популяризації кращих пісень, котрі ставали
музичними символами доби.
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У підсумку ми можемо підкреслити, що масове кіно пропонує
глядачам множину розважальних, пригодницьких, мелодраматичних
сюжетів. Сучасний розвиток комп’ютерної техніки збагатив технічні
можливості екранних мистецтв щодо втілення пригодницьких, ігрових,
казкових, фантастичних сюжетів. Разом із тим у світовому кінематографі
існують фільми, котрі спонукають до роздумів, здійснюють позитивний
виховний вплив на особистість. Героями таких фільмів є люди, відмічені
високою духовністю, інтелектом, небайдужі щодо проблем суспільного
життя, здатні на моральний вчинок.
Отже, в навчально-виховному процесі ми маємо змогу виявити та
проаналізувати екранні твори, відмічені досконалістю художньої форми та
багатством духовного змісту. Таким чином виникає можливість реалізувати
освітній та виховний потенціали екранних мистецтв, сформувати необхідні
загальні та фахові компетентності студентів творчих спеціальностей в
університеті.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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